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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                 Πολύγυρος:  20-5-2016 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                         Αρ. πρωτ.: 213190/2008 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Δ/νση: Διοικητήριο , Πολύγυρος      

Ταχ. Κώδ.: 63100                     

Τηλ.: 2371351302                   

FAX: 2371351292           

Πληρ.: Σπ . Ροκανάς                    

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  2/2016 

( Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΗΜΔΗΣ10718)  

 

ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής, που αφορά τμήματα δρομολογίων  για 

το σχολικά έτη  

2016 – 2017 , 2017 – 2018 και 2018-2019., συνολικού προϋπολογισμού 

10.605.686,84 ευρώ 
ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών 

Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

 

Ημερομηνία 

ηλεκτρονικής 

αποστολής για 

δημοσίευση 

στην επίσημη 

εφημερίδα 

Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στο Τεύχος 

Διακηρύξεων 

Δημοσίων 

Συμβάσεων  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης 

στον 

Ημερήσιο 

και 

Εβδομαδιαίο 

Τύπο  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 

στη 
Διαδικτυακή 

Πύλη του 
www.promithe 
us.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 

                                                                                           
στη 

Διαδικτυακή 
Πύλη του 

www.eprocure 
ment.gov.gr 

του ΚΗΜΔΗΣ 

Ιστοσελίδα 

της ΠΚΜ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 

στη 
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20-5-2016 27-5-2016 27-5-2016 20-5-2016 20-5-2016 20-5-2016 

 
 

Προθεσμία κατάθεσης 

προσφορών: έως την   

 

 

Ημέρα 

 

 

Ώρα 

.  

Τόπος διαγωνισμού  

   

 

30-6-2016 

 

    Πέμπτη  

 

23:30 

Κεντρικό κτίριο 

Περιφερειακής 

Ενότητας Χαλκιδικής , 

Δ/νση Διοικητικού –

Οικονομικού, Τμ. 

Προμηθειών 

 

Προϋπολογισθείσα πίστωση 

εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 

Ε.Φ. 191  

ΚΑΕ 0821.01               

Διάρκεια έργου 

 

Παραρτήματα της 

διακήρυξης 

10.605.686,84 ευρω 

  συμπεριλαμβανομένου      

         ΦΠΑ  μαζί με 

δικαιώματα προαίρεσης 

 

 

 

Από 1-9-2016   έως  

31-8-2019. 

Α, Β, Γ, Δ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 
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1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας». 

3. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 

4. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί ρύθμισης θεμάτων 

Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 

5. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 

6. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου 

Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «Δημοσιονομική 

Διαχείριση και Ευθύνη».  

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη 

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 24001/2013 ( ΦΕΚ 1449 Β / 14-6-2013 ) « Μεταφορά 

μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες ) όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει μέχρι σήμερα 

10. Το Π.Δ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007) «Προσαρμογή της Ελληνικής 

Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των δια-

δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης 

Νοεμβρίου 2005». 

11. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισμός 

Προμηθειών Δημοσίου». 

12. Το Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση 
διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις”  

13. Το Ν. 4257/2014 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών”  

 
14. Το Ν. 4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, 

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” 
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15. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

16. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «Δικαστική προστασία κατά την 

σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 

17. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου 

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 

3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του  Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 

242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

18. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων». 

19. Το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 

“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)». 

20. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή απόφαση των 

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την 

τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 

3414/2005». 

21. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 

29/Α’/96) άρθρο 11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό 

με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) 

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και 

του άρθρου 8 του ν. 3414/05». 

22. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

23. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
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Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

24. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων 

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – 

Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – 

Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

25. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – 

Περιφερειακή Ενότητα  Χαλκιδικής , οικονομικού έτους 2016. 

26. Την υπ’ αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1515/B/7.9.2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και 

τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου» και την 1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 

16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B΄/7.9.2010). 

27. Τα έγγραφα α. Φ.27./1126 /24 – 2-2016  της   Α΄θμιας  Εκπαίδευσης Ν. 

Χαλκιδικής  και  β.   9858/5-2-2016   της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Χαλκιδικής 

από τα οποία προκύπτουν οι μαθητλες για τους οποίους υφίσταται ανάγκη 

μεταφοράς  

28. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολ. έτους 2015-2016 

29. Τα αρ. 3452/22-3-2016 , αρ. 4015/15-2-2016, αρ 2509/5-2-2016 αρ 1329/2-2-

2016 και αρ. 1981/17-2-2016  έγγραφα των Δήμων Σιθωνίας , Αριστοτέλη , Νέας 

Προποντίδας , Κασσάνδρας  και Πολυγύρου  αντίστοιχα. 

30. Τα με αρ. πρωτ.  8785/25-2-2015/ 25-2-2016  έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ 

Νομού Χαλκιδικής  την 2859/15-3-2016 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη καθώς και 

την 01α/253/31-3-2016 βεβαίωση  Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τα οποία 

προκύπτουν τα τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και τα τακτικά 

δρομολόγια θαλάσσιας συγκοινωνίας  τα οποία μπορούν να μεταφέρουν μαθητές 

κατά τα σχολικά έτη 2016-2017,2017-2018 και 2018-2019  
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31. Την  με  αριθμ 01α /252/ 31-3-2015.  βεβαίωση  της ΠΚΜ / Περιφερειακή 

Eνότητα Χαλκιδικής με την οποία βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από την παρ. 

2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).    

32. Την αριθμ 135918/31-3-2016  βεβαίωση χιλιομετρικών αποστάσεων της Δνσης 

Τεχνικών Εργων  

33. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής , 

κατά τα σχολικά έτη 2016 – 2017 , 2017 – 2018 και 2018-2019. 

34. Την  αριθμ 795/25-4-2016 .απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση 

διάθεσης πίστωσης για τα σχολικά έτη 2016 – 2017 , 2017 – 2018 και 2018-2019 

που αφορούν τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού 

Χαλκιδικής  

35. Την αριθμ  904/2016  απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Κεντρικής Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού 

για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. 

Χαλκιδικής, και των όρων αυτού για το σχολικό έτος 2015-2016,  

36. Την   αριθμ 1990/6-5-2016 πράξη ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της  

πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης. οι οποίες έχουν εγκριθεί με τον 

α/α 193/6-5- 2016 στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού 

Χαλκιδικής   

37. Το γεγονός ότι α. με την  αριθμ 247790/3110 /25-6-2014 διακήρυξη μεταφοράς 

μαθητών δεν υποβλήθηκαν προσφορές για το τμήμα της Προποντίδας που 

περιελάμβανε μεγάλο αριθμό δρομολογίων  β. ότι με τον επαναληπτικό 

διαγωνισμό 231455/1784 /21-5-2015 για το συγκεκριμένο τμήμα υποβλήθηκαν 

προσφορές για τα δρομολόγια του τμήματος μετά την προκήρυξή τους ως 

μεμονωμένα δρομολόγια και γ. έχοντας υπόψη .  το άρθρο 2 ΚΕΦ Γ παραγρ 1β 

ητς ΚΥΑ 24001/13 σύμφωνα με το οποίο οι όροι της διακήρυξης πρέπει να 

αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους και την προαγωγή του 

ανόθευτου ανταγωνισμού ,  προκύπτει η ανάγκη προκήρυξης  των δρομολογίων 

του συγκεκριμένου Τμήματος  ως μεμονωμένων ή και σε μικρότερα τμήματα  

38. Την από 20-5-2016 αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), 

ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων. : 
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Διακηρύσσουμε 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση 

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής,  για 

το σχολικά έτη 2016 – 2017 , 2017 – 2018 και 2018-2019 με σφραγισμένες 

προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, , για τη μίσθωση 

κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους 

ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους 

μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων ήτοι 525 

ημέρες , από 1-9-2016 μέχρι 31-8-2019, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα 

(ομάδες) του παραρτήματος Α της διακήρυξης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

10.605686,84 ευρω  συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.   
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΑ                 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3. ΓΕΝΙΚΑ 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

10. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

12. ΔIAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

14. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –  

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

15. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ        

16. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

17. ΕΥΘΥΝΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

18. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

19. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

20. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

21. ΛΟΙΠΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από 

προθεσμία τουλάχιστον 40..ημερών, από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής της διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 (παρ. 2, 5 και 

6) του υπ’ αριθμ. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16.03.2007)Προεδρικού Διατάγματος. 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ 
ΤΗΣ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 
ΠΥΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ   
    
Διαδικτυακή πύλη 20-5-2016 20-5-2016 30-6-2016 και ώρα 23:30 
www.promitheus.gov.g
r    
του ΕΣΗΔΗΣ     

    
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς 
και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται 
αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-
10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και 
Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών 
γίνεται, όπως περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.1 “Αποσφράγιση Προσφορών” της 
παρούσας. 
 
 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των 

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαγωνισμών διαπραγμάτευσης της 
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 Π. Ε. Χαλκιδικής, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισμού και την αρμόδια επιτροπή 

ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.Δ. 118/2007 και προσφυγών του Ν 3886/2010 της 

ΠΕ Χαλκιδικής, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην περίπτωση 

υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωμοδοτούν προς την 

Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας , στο εξής 

Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις, 

ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και 

διαγωνισμών.  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του 

διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να 

υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. 

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για  περισσότερα του ενός ή για το 

σύνολο  των τμημάτων, από 1 έως και 97 του παραρτήματος Α, η δε 

κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το 

σύνολο των τμημάτων στον ίδιο μειοδότη. Τα τμήματα του διαγωνισμού, όπως 

αναλύονται στο παράρτημα Α, είναι τα εξής: 

 ΤΜΗΜΑ 1 : Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας 
και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου 
Αριστοτέλη , προϋπολογισμού 407.461,79 συμπεριλαμβανομένων 
δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  

 ΤΜΗΜΑ 2 :  Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας 
και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμου 
Κασσάνδρας, προϋπολογισμού 549.142,57 συμπεριλαμβανομένων 
δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α.  

 ΤΜΗΜΑ 3 : Δρομολόγια με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας 
και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Δήμων  
Πολυγύρου και Σιθωνίας, προϋπολογισμού 1.582.926,98 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και συμπεριλαμβανομένου  
του  Φ.Π.Α 

 ΤΜΗΜΑΤΑ 4- 97 : Δρομολόγια με Δ. Χ. επιβατικά ή λεωφορεία για τη 
μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, 
χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής συνολικού προϋπολογισμού  
8.066.155,50συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και 
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α  
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Για όλα τα ανωτέρω τμήματα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους 
αναδόχους που καλύπτουν τουλάχιστον το σύνολο των δρομολογίων του κάθε 
τμήματος και όχι μέρος αυτών.  . 

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των  μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση 

των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα 

διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται 

στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 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 διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η 

οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι 

ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω τμήματος, όπως αυτή έχει καθοριστεί με 

τη διακήρυξη, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη διακήρυξη  προσφορότερο τύπο 

μεταφορικού μέσου. 

2. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός 

δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν 

ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη 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..  

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο μεγαλύτερης 

χωρητικότητας από αυτό που ζητείται στη διακήρυξη τότε έχει τη δυνατότητα 

να εκτελέσει με αυτό παραπάνω του ενός δρομολόγιου εφόσον δεν 

δημιουργείται πρόβλημα ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο εκτέλεσης 

των δρομολογίων, με την υποχρέωση αναθέτουσα αρχή  

4. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο  

έχει κενές θέσεις  - ( όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 

με το οποίο ο ανάδοχος συμμετέχει στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο 

δρομολόγιο ) -  τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και νέους μαθητές 

που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους χωρίς επιπλέον 

αποζημίωση  

5. .Σε  περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούν μαθητές που μεταφέρονται σε 

διαφορετική σχολική μονάδα απ αυτή που αναφέρεται στην παρούσα 

16PROC004423039 2016-05-20



12 
 

προκήρυξη και κατ επέκταση και στη σύμβαση που θα συναφθεί ,αλλά ο 

προορισμός συμπίπτει τότε ο ανάδοχος μεταφέρει τον μαθητή χωρίς να 

χρειάζεται τροποποίηση της σύμβασης αλλά απαιτείται η μηνιαία βεβαίωση της 

μεταφοράς του από τον Δντη του Σχολείου  

6. Σε περίπτωση δρομολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται πολλαπλές διαδρομές 

,εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση 

υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των χιλιομέτρων που εκτελέστηκαν. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος  έχει εύλογο χρονικό περιθώριο πριν την έναρξη  ή μετά 

τη  λήξη των  μαθημάτων  προκειμένου να  μεταφέρει τους μαθητές προς και 

από τη  σχολική μονάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς μαθητών 

ΑΜΕΑ  που τα οχήματα πρέπει να είναι στην καθορισμένη ώρα στη σχολική 

μονάδα. Για  το λόγο αυτό σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί όχημα για 

περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά ανήκουν στην ίδια 

λειτουργική ζώνη πρέπει να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη μέσα στον φάκελο της  τεχνικής  προσφοράς , στην οποία θα   

αναλύεται ο  τρόπος μεταφοράς , θα  αναφέρονται οι  χρόνοι  και  οι 

χιλιομετρικές  αποστάσεις και θα δηλώνεται η δυνατότητα καλής  

εκτέλεσης  της      μεταφοράς . Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι 

βάσει των όσων αναφέρονται στην       υπεύθυνη δήλωση  δεν καλύπτονται οι 

ανωτέρω προϋποθέσεις δύναται ζητώντας την έγγραφη συναίνεση του 

προσφέροντος  να   αντιστοιχήσει  κάποιο  από τα εφεδρικά οχήματα (όπως 

αναφέρονται στο άρθρο 10) στο   δρομολόγιο οπότε  η  προσφορά δεν 

απορρίπτεται. 

 

     . 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η διαδικασία αποσφράγισης προσφορών  θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην 

αίθουσα συνεδριάσεων  της ΠΚΜ / Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής  την 7-7-

2016 ημέρα Πέμπτη  και Ώρα 09:00.π.μ.  

 

2. Τρόπος λήψης εγγράφων διαδικασίας 
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Αντίγραφο της Διακήρυξης θα βρίσκεται αναρτημένο στο δικτυακό τόπο της 
Αναθέτουσας αρχής ( www. pkm .gov.gr) και στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
 
Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη 
πληρότητας και εφόσον διαπιστώσουν οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν 
έγγραφα στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω υποβολής ηλεκτρονικού αιτήματος στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η. Δ.Η.Σ. και να ζητήσουν νέο 
πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας της διαδικασίας διαγωνισμού 
με το αιτιολογικό της μη πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της 
Διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 
 3 Παροχή Διευκρινίσεων επί της Διακήρυξης 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές 
συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα έγγραφα του διαγωνισμού μέχρι και 
οκτώ (8) ημέρες προ της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης κατά της 
διακήρυξης, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προς της εκπνοής της 
ανωτέρω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους 
ενδιαφερόμενους προμηθευτές οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές 
δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ημερών πριν από την ημερομηνία υποβολής των 
προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης κατά της διακήρυξης . 
 
Τα ανωτέρω αιτήματα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του 
συγκεκριμένου διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής Πύλης www.promitheus.gov.gr 
,του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων και συμπληρωματικών πληροφοριών 
υποβάλλονται από εγγεγραμμένους Προμηθευτές εντός των ανωτέρω προθεσμιών, σε 
διαφορετική περίπτωση δεν εξετάζονται. 
4. Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των 

δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, αποκλειστικά για 

το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 

Β΄/14-6-2013).   

5. Τα   παραρτήματα,  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

6. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της 

διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) στον ημερήσιο και 

εβδομαδιαίο τύπο, βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, ανάδοχο φορέα, αναλογικά με 

το μέρος του προϋπολογισμού των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για το οποίο 

θα υπογράψουν την οικεία σύμβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 

αυτόν.  
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7. Το πλήρες κείμενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω 

του διαδικτύου στη διεύθυνση : http:// www.pkm.gov.gr στην ενότητα Χαλκιδική.   

8. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, τηλ. 

2371351302. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα 

είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, για  κάθε τμήμα . 

   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, 

μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή 

μέχρι και την 30-6-2016 ημέρα Πέμπτη  και ώρα 23:30,μ.μ. στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: 

ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 

σχετικά με τις «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 

Β΄/ 21.10.2013), στο Π. . 60/2007 και συμπληρωματικά στο Π. . 118/2007. 
 
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα 
θα θεωρούνται εκπρόθεσμες. 
 
3. Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες 

μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των 

αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 

εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση 

δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΚΜ / 

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής , την 7-7-2016 ημέρα Πέμπτη  και Ώρα 

09:00.π.μ.  στον Πολύγυρο 
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2. Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη  

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1  Δεκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις 

ημεδαπής ή αλλοδαπής, ομίλους, ενώσεις νομικών ή φυσικών προσώπων, 

κοινοπραξίες των ανωτέρω, με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα 

του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και 

δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, που έχουν 

συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα, σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία ή έχουν 

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους μέλους της 

Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την 

κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με 

την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη 

νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

2 Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
(Προμηθευτές) απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από 
πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής. και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής :  
Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους 
σε αυτό παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους 
χρήσης του ταυτοποιούμενοι ως εξής :  
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού  Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό 
πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής 
Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται 
η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της 
Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών.  
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι 
οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την 
εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification 
Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το 
αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη 
από το Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής 
Προμηθειών της Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών   
Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε. αποστέλλοντας :   
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην 
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ελληνική.  
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 
μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτημα IX Α για τις 
δημόσιες συμβάσεις έργων, στο Παράρτημα IX Β για τις δημόσιες συμβάσεις 
προμηθειών και στο Παράρτημα IX Γ για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 
60/2007, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία.  
 
        Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του  Συστήματος. 
 

Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου  σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 

αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης 

λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασμού του 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού 

και μόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης. Η συμμετοχή στο 

διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων 

διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό 

τους. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και 

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη 

σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή 

αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι 

δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και 

υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

3. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ομίλους, ενώσεις, κοινοπραξίες, υπό 

σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού 

προσφορά, όλα τα μέλη τους ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, 

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 
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4. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

5. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή επιφυλάσσονται, 

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, 

που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. 

2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισμούς για προμήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς 

το Δημόσιο. 

β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη Δημόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.Δ.Δ. 

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

γ) Όσα φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις 

παραπάνω κυρώσεις.  

 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν ηλεκτρονικά μαζί με την 
προσφορά τους, εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, στον 
υποφάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά” τα εξής 
δικαιολογητικά και στοιχεία, σε μορφή αρχείου .pdf σύμφωνα με το άρθρο 5α 
παρ.Β.1α. του Π. . 118/2007, το ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013) και το άρθρο 11 της 
ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», όπως αναλυτικά 
περιγράφονται κατωτέρω: 
 
Η υπεύθυνη δήλωση, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του 
προσφέροντος στη διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε 
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μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζονται εντός κλειστού φακέλου από αυτόν 
αυτοπροσόπως ή ταχυδρομικώς  εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα 
άλλα στοιχεία του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής- τεχνική προσφορά» που 
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν 
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί - συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια 
στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί 
από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.. Συγκεκριμένα απιτούνται : 

 

1. Εγγύηση συμμετοχής (κατά το άρθρο 157 του Ν. 4281/14) στο διαγωνισμό που 

εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό τουλάχιστον 1% της  

προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς  το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του 

προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων, για το οποίο ή για τα οποία 

υποβάλλει προσφορά. 

2.   Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, η οποία υπογράφεται ψηφιακά από τον 

προσφέροντα οπότε  δεν απαιτείται θεώρηση  γνησίου υπογραφής., και στην οποία: 

I. Θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην 

παρούσα διακήρυξη, και τα τμήματα για τα οποία υποβάλει την προσφορά και 

κατά συνέπεια πρέπει να καλύπτει η εγγυητική τους επιστολή. 

II. Θα δηλώνεται ότι, μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς τους: 

- Δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας 

χρεοκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

- Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

- Είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (IKA) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

- Είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους, εφόσον αυτό απαιτείται ,σε 

οικείο Επιμελητήριο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  
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- Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

III. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση, κατά τα οριζόμενα στην παρ. 7 του παρόντος 

άρθρου, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουμένων των όρων και των 

προϋποθέσεων που προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/07 (ΦΕΚ 150 

Α΄/10-7-07). 

3. Για τις εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό καταστατικό ή ΦΕΚ από το οποίο 

να προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την εταιρία  

4. Στην περίπτωση που ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη δήλωση 

της παρ. 2 του παρόντος άρθρου ή ο υπόχρεος δεν προσκομίσει εγκαίρως ή 

προσηκόντως, κατά το στάδιο κατακύρωσης, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που 

προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 118/2007. 

5. Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους, 

υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, από το 

οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να παραβρεθεί στο 

διαγωνισμό, αποστέλλοντας μέσω του συστήματος υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά 

υπογεγραμμένη ,  τα  δε νομικά πρόσωπα επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή 

απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου του νομικού προσώπου και στην 

περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

6.  Για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες εταιρείες 

που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών 

τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδρομή της 

προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκομιδή μαζί με την προσφορά των 

εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την οποία 

προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές 

και β) Αναλυτικής κατάστασης με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
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Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με 

το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο 

διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε. , με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο 

τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές 

στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να 

προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 

και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Αν 

συμμετέχει στο διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις 

οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό 

συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι ονομαστικές μέχρι 

φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 

3414/2005). Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί 

υποβολής μη νόμιμων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα (30) ημερών), η προσφορά 

αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του 

Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3114/2005, στην 

οποία ορίζεται ότι: « Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις 

αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες , ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές 

ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν 

την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη 

συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι 

φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται 

σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική 

πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην 

περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή 

ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και 

ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό 

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν 

τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση 

μετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή 

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 
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μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει 

να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η 

δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα 

της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της 

διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες 

σε βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 

προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες. 

7. Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής που 

προβλέπονται στις παρ. 1 και 2  του παρόντος άρθρου συνιστά λόγο αποκλεισμού του 

προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

8. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, όπως ορίζει το άρθρο 20 που περιλαμβάνεται 

στο ΠΔ. . 118/2007, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, , υποβάλλει ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου .pdf και σε φάκελο με σήμανση 

«Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά 

περίπτωση και αναφέρονται κατωτέρω. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 

ψηφιακή υπογραφή. Οι δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά από 

τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. Τα 

δικαιολογητικά προσκομίζονται στην αρμόδια υπηρεσία και σε έντυπη μορφή 

(ευκρινή  φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 

τους, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014)) από τον προσφέροντα στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός τριών  (3) εργασίμων ημερών από την 

ηλεκτρονική υποβολή ως ακολούθως : 

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

κοινοποίηση  της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν 

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων 
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από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεοκοπίας, καθώς 

και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα σχετικό με την 

άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (άρθρο 43 του Π.Δ. 60/2007). 

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και σε 

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

III. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο 

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

(IKA) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος υποχρεούται  

να καταθέσει με την προσφορά του  υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, 

στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι 

ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.   

IV. Σε περίπτωση εγκατάστασής της στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των 

παραπάνω περ. (ΙΙ) και (ΙΙΙ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της 

χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις, 

ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η 

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας 

του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.  

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της 

παρούσης παραγράφου παρ. 6. 

II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  κάποια 

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (ΙΙ) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη 
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κατάσταση ή διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ΙΙΙ) του 

εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 6.  

III. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο 

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση 

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

I. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) της 

παρούσας παρ. 6  αντίστοιχα. 

II. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση 

του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 

1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), 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). 

III. Ειδικότερα, τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν για τους 

διαχειριστές, στις περιπτώσεις Ι.Κ.Ε , των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε., και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και 

διευθύνοντα σύμβουλο για τις ανώνυμες εταιρίες (Α.Ε.), απόσπασμα ποινικού 

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα 

δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 

αδικήματα του εδαφίου Α της περ. Ι   της παρούσης παραγράφου. 

IV. Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης ΙΙ  του εδαφίου Γ της παρούσης παραγράφου 6, 

εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της 

Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η 

συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 

7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά 

στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 
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αρμόδιο Εφετείο  της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση.  

V. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρμόδιο 

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

επιχείρησης.  

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο 

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 6.  

II. Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδαφίου Α του παρόντος 

κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης    

ΙΙ του εδαφίου Β της παρούσης παρ. 6, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς 

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περ. ΙΙ  του εδαφίου Γ  της παρούσης παρ. 6.  

III. Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που 

συμμετέχει στην ένωση, η προσφορά των οποίων διέπεται από τις διατάξεις του 

άρθρου 7 του Π.Δ. 118/07, ως ακολούθως: 

 

I. Η ένωση υποψηφίων αναδόχων και η κοινοπραξία  υποβάλλει κοινή 

προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους 

υποψηφίους αναδόχους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά 

απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης υποψηφίων αναδόχων.   Στις  

περιπτώσεις αυτές  η προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά  από τον 

εκπρόσωπο όμως θα  πρέπει η υπεύθυνη δήλωση   που απαιτείται στο 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   να κατατεθεί   

υπογεγραμμένη ψηφιακά ξεχωριστά από το κάθε μέλος Η εγγύηση 
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συμμετοχής κατατίθεται από όλα τα μέλη με ποσό  αναλογικό με την 

συμμετοχή του κάθε μέλους στην ένωση ή στην κοινοπραξία 

 

II. Με την υποβολή της προσφοράς, κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις 

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη 

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  

III. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας 

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης 

κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να 

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους 

ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης 

της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να υπέχουν την ευθύνη της 

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη 

της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η 

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα 

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού.  

8. Εάν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα ή δεν 

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συμβολαιογράφου. Για όσους στη χώρα τους δεν προβλέπεται από το νόμο 

ένορκη δήλωση, αυτή μπορεί να αντικατασταθεί με υπεύθυνη δήλωση, βεβαιουμένου 

του γνησίου της υπογραφής του δηλούντος από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή 

ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. 

9. Όταν ο Οικονομικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθμό φορολογικού μητρώου 

(Α.Φ.Μ.) υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) 

ημερών από την ημερομηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή στην 

αρμόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδρομικά, σε έντυπη μορφή εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ημερομηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε 

περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ως ημερομηνία κατάθεσης λογίζεται η 

ημερομηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδρομείου 

10 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα 

συνοδεύονται υποχρεωτικά από επίσημη     μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα 
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ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Οι προσφορές  υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την 

καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική 

γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν.4155/13 

(ΦΕΚ/Α’), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β’) «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)», στο Π.60/2007 και συμπληρωματικά στο Π. . 

118/2007 

2. Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής : 
 
(α) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» και  
(β) ένας (υπο)φάκελος* με την ένδειξη «Οικονομική 
Προσφορά». [*(υπο)φάκελος : κατηγορία 
επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα ]  
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό φορέα σημαίνονται από αυτόν με 
χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που 
έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα  
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» 
υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το στάδιο υποβολής της 
προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ της προσφοράς. Συγκεκριμένα, 
στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο περιλαμβάνονται όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής 
όπως περιγράφονται στο άρθρο 9. ΣΤΟΙΧΕΙΑ & ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ της 
παρούσης, καθώς και οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών , όπως αυτές  
περιγράφονται στο σχετικό άρθρο 10.3 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ της παρούσας 
διακήρυξης.  
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, εγκαίρως και 
προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισμού, τα εν λόγω δικαιολογητικά, σε μορφή αρχείου .pdf 
σύμφωνα με το ανωτέρω σχετικό άρθρο της παρούσας διακήρυξης, το 
Ν.4155/13((ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του προσφέροντος στη 
διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται  από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των Φ.Ε.Κ. 
και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή υπογραφή Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση. 

 
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή άλλα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται 
να προσκομισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί /συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα 
(Προμηθευτή) και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία 
ενδεικτικά είναι η Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής , Πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δημόσιες 
αρχές ή άλλους φορείς . 

 
Κατά την υποβολή της προσφοράς από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται από αυτόν με χρήση του 
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σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό 
χαρακτήρα.  

Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης 
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

 
Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 

διακήρυξης. Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται δεκτή αλλά απορρίπτεται ως απαράδεκτη 
κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. 

 
Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι διαγωνιζόμενοι 

παρέχουν διευκρινίσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 
διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, μετά την σχετική γνωμοδότηση του οργάνου. Από 
τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες 
που αναφέρονται στα σημεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτημα από το αρμόδιο όργανο.  

Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 
 
Τεχνική προσφορά 
 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού 
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 
προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές 
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία. (ιδίως την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του). 

 
 Περιεχόμενα (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή).  
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονομική Προσφορά».   
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 

φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του 
παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του 
παραρτήματος Δ΄, σε μορφή pdf.. Αναλυτικά η διαδικασία  υποβολής της οικονομικής 
προσφοράς περιγράφεται και στο άρθρο 13 του παρόντος . 
 

 
. 

3. Περιεχόμενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς: 
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Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη  , σύμφωνα με την παρ. 4 του 

άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα 

εξής: 

i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 

ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με 

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης Εάν η ποινή του αποκλεισμού 

επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την 

απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

iii) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

iv) Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) 

που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου και ο αριθμός 

των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.  

v) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα στην υπεύθυνη δήλωση να 

δηλώσουν και επιπλέον οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά 

μαθητών ως εφεδρικά, προσκομίζοντας και γι αυτά τα δικαιολογητικά των 

παρακάτω παραγράφων του παρόντος άρθρου . Σε περίπτωση που κάποιο από 

τα οχήματα που θα δηλωθούν δεν  εκπληρώνει τους όρους της τεχνικής 

προσφοράς η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει αν κάποιο από τα εφεδρικά οχήματα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και η τεχνική προσφορά 

γίνεται δεκτή .  

II. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών 

(ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.  

III. Φωτοαντίγραφο από πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία 

να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) 

διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 

IV. Φωτοαντίγραφα εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή σήμαtτος ασφάλισης   

V. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι 

ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί α. η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης 

του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για 

το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον 

υποψήφιο ανάδοχο με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, για τη μεταφορά 

μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, 
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καθώς και β. η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου αναδόχου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη , ότι το σχετικό συμφωνητικού μίσθωσης, θα το 

προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται 

να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.  

VI.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

VII. Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των 

Δ.Χ. επιβατικών εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια  

    Διευκρινίζεται ότι  οι όροι  λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν             

την έννοια όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήματος της 

αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ    

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υπψηφίου 

αναδόχους την επίδειξη των πρωτοτύπων εγγράφων  εντός διαστήματος  3 

εργάσιμων ημερών ( πχ ασφαλιστήριο , ΚΤΕΟ)  

. 

8.   Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους  

όρους της διακήρυξης. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι 

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, 

μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα 

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα 

οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.  

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως 

απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης.  

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

πληροφορίες, σχετικά με τα έγγραφα του διαγωνισμού, μέχρι και οκτώ (8) ημέρες προ 

της εκπνοής της προθεσμίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 15 παρ. 2 περ. α του 

Π.Δ. 118/07, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ημέρες προ της εκπνοής της ως 

άνω προθεσμίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους 

οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 

ημερών, πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, χωρίς ο 
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προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης, δυνάμει του άρθρου 15 παράγραφος 2 περ. α 

του Π.Δ. 118/07.  

Ο προσφέρων, εφόσον δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, την ένσταση του άρθρου 15 

(Διοικητικές προσφυγές), παρ. 2 περ. α, κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή έχει 

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με 

οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως, τους ανωτέρω όρους.  

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.  

9. Προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους όρους της διακήρυξης θα 

απορρίπτονται. 

10. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές.  Σε περίπτωση 

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται επίσης δεκτές 

προσφορές για μέρος τμήματος   

11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για διακοσιες σαράντα  

(240 ) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το 

παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου 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 στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, 

είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισμού συνεχίζεται με 

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

12. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπόμενου από τη διακήρυξη, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

13. Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορούν να 

παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι  εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ _-  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
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. 

1. Προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται για τους λόγους και με τη διαδικασία που 

προβλέπεται από το άρθρο 4 του Ν. 3886/10 (Φ.Ε.Κ. 173 /A’) << Δικαστική προστασία κατά 

το στάδιο που προηγείται της σύναψης συμβάσεων Δημοσίων Έργων, Κρατικών Προμηθειών 

και Υπηρεσιών σύμφωνα με την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ¨>> όπως τροποποιήθηκε με το αρθ. 63 

Ν 4055/12 ( Α 51) μέσω του συστήματος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή 

αρχείου pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 
 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται, αυτά 
υποβάλλονται από τους πιστοποιημένους οικονομικούς φορείς - χρήστες σε μορφή αρχείου 
.pdf προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (ευκρινή 
φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων τους, 
σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.4250/2014) στην αρμόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 
3943/2011 (ΦΕΚ /Α/66/31 -3-11) και της Υπουργικής απόφασης <<περί ηλεκτρονικού 
παραβόλου>> ΠΟΛ 1163/3-7-13 ( ΦΕΚ 1675/Β/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

2. Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάμενους χωρίς 

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας με κάθε πρόσφορο μέσο. Οι ενιστάμενοι 

λαμβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός 

της σε αυτούς, από την Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. 

3. Κατά τα λοιπά ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 15 του Π.Δ. 118/07 και στις 

διατάξεις του ν.3886/2010. 

 

ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων 

σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χαλκιδικής είναι 525 ημέρες  ( εκτός των 

τμημάτων  96 και 97 που είναι 30 ημέρες) και αρχίζει από 1-9-2016 και λήγει την 31-

8-2019. 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή, κατά τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών  

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που 

φοιτούν και αντίστροφα, είναι το ημερήσιο κόστος του τμήματος, εφαρμοζόμενης της 

αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος 

στην προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια και η οποία 
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είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της 

Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες». Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο 

ΦΠΑ..  

2. Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την 

εφαρμογή της ενιαίας έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος του τμήματος στην 

ημερήσια αξία έκαστου δρομολογίου του τμήματος, που θα είναι η προσφερόμενη 

τιμή ανά δρομολόγιο. Το άθροισμα των προσφερομένων τιμών του τμήματος για 

κάθε ένα από τα δρομολόγια του τμήματος αποτελεί την συνολική οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος για το τμήμα. Επισημαίνεται ότι για κάθε 

δρομολόγιο του τμήματος θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η 

προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά στο σύνολό της για κάθε τμήμα 

απορρίπτεται. Η έκπτωση σε όλα τα δρομολόγια ενός τμήματος πρέπει να  είναι 

η ίδια , άλλως η προσφορά απορρίπτεται 

3. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, 

η δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη,  ως και 

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α.  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την 

ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την  

υπογραφή της  σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες  παρατάσεις 

της. 

6. Κατόπιν των ανωτέρω, η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά 

επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο «Οικονομική Προσφορά». Η οικονομική 

προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 

μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος 

και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 

ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο 

προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 

7. Ειδικά για το συγκεκριμένο διαγωνισμό η ηλεκτρονική υποβολή της 

οικονομικής προσφοράς γίνεται ως εξής : 
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Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι 
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή με δυο (2) 
δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της 
έκπτωσης που προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
Διακήρυξη για το αντίστοιχο υπό προμήθεια είδος. 
Παράδειγμα : Έστω ότι ο συμμετέχων έχει προσφέρει έκπτωση επί της τιμής 
(όπως ακριβώς ζητείται από τη Διακήρυξη) 5% για το τμήμα 1 το οποίο έχει 
τιμή αναφοράς 150,42ευρώ  . Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής 
προσφοράς του συστήματος θα συμπληρώσει ως τιμή προσφοράς την τιμή 
150,42 - (150,42x 
0,05)= 142,88 ευρώ  
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, 
έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 
προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του 
ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το 
υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Δ΄, σε μορφή pdf. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡ/Ν 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες 
μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των 
ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων «_Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται 
ηλεκτρονικά μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε 
ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων οι προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «_Δικαιολογητικά 
Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική 
Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές 
αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που 
προσφέρθηκαν. 
 
.2 _ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
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Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την 
αναθέτουσα αρχή και τα μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, 
προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά περίπτωση φακέλων και 
υποφακέλων των προσφορών. 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού συντάσσει και υπογράφει τα 
κατά περίπτωση πρακτικά αξιολόγησης των φακέλων και υποφακέλων των 
προσφορών. 
• Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των 
ηλεκτρονικών προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την 
αναθέτουσα αρχή του διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες 
χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων 
δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις 
εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή 
είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους 
διαγωνισμούς και την τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες 
συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι 
αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και  ο 
οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που 
περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 
 
4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «_Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του 
προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες 
ημέρες μετά και την προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από 
σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο 
διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των 
_Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 
 
5 Ανάδειξη μειοδότη 
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Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και δεν προσκομίσει σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και 
δικαιολογητικά όπου απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την 
αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και αυτός δεν υποβάλλει και 
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται 
η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή 
και ούτω καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά 
και προσκομίζει, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω 
διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά τα οποία 
απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
 Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συμμετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή υπεύθυνη 
δήλωση της παρ. 1 του  άρθρου 6 ή/και της παρ. 3 του άρθρου 8α του Π._. 118/07 ή ο 
υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν υποβάλλει  ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 2 του άρθρου 6 και, εφόσον έχουν ζητηθεί 
από την διακήρυξη, των περιπτώσεων α, β, και ζ της παρ. 2 του άρθρου 8 του ιδίου 
Δ_/τος, καταπίπτει υπέρ του Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη. Επίσης, 
καταπίπτει υπέρ του _Δημοσίου η εγγύηση συμμετοχής του μειοδότη, εφόσον από τα 
υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται τα στη διακήρυξη 
καθοριζόμενα ελάχιστα αναγκαία όρια των οικονομικών και τεχνικών προϋποθέσεων 
του άρθρου 8α του ΠΔ 118/07_ 
 
 

6 Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να 

ζητήσει, κατά την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο 

στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να 

διευκρινίσει τα πιστοποιητικά  ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. 

7 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 

Π.Δ. 118/2007 να αποφασίσει:  

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 

β) Κατακύρωση μέρους του έργου, σύμφωνα με την περ. α΄ του ανωτέρω άρθρου. 

Ειδικότερα: Για τα τμήματα 1 έως και 3 του παραρτήματος Α μπορεί να γίνει 

κατακύρωση για μικρότερο, έως 50%, ποσοστό, επί του ποσού της προσφοράς με τη 

χαμηλότερη τιμή, εάν συντρέχουν λόγοι ματαίωσης δρομολογίων. Το ποσοστό αυτό 

ισχύει και για κάθε ένα τμήμα χωριστά και για το σύνολο των τμημάτων. Για τα 

τμήματα 4 έως 97 του παραρτήματος Α, μπορεί να αποφασιστεί η οριστική ματαίωση 

του διαγωνισμού.  

γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και 

για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή 

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  
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ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα 

ή και για το σύνολο των τμημάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με  τις 

υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περ. ζ΄ του άρθρου 21 του Π.Δ. 118/07, 

εφαρμοζομένων αναλόγως. 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του Π.Δ. 118/07. 

8 Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός πάροχος 

επιλέγεται ο μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού 

κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

9 Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, μπορεί να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία της 

διαπραγμάτευσης για τμήμα ή για τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων 

του διαγωνισμού, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 του Π.Δ. 

118/07, εάν συντρέχει περίπτωση εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 25 του 

Π.Δ. 60/07. 

Επισημαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες 

ενδεικτικά, περιπτώσεις,  εάν: 

 Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και 

αριθμητικώς. Σημειώνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης 

υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

 Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. 

 Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 Περιλαμβάνει δρομολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύμφωνα την 

παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 Θέτει όρο αναπροσαρμογής με την επιφύλαξη της πρόβλεψης της ΚΥΑ για 

αναπροσαρμογή λόγω τιμής καυσίμου),. 

 Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη 

εκτιμήσεως, περιέχει ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις,  

 Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά, 

 Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιμέρους 

τμήματα του έργου, 
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 Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών, 

 Δεν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα σχετικά 

κεφάλαια της παρούσας, 

 Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από 

τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό, 

 Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος του 

Παραρτήματος Α που έχει τεθεί από την περιφέρεια και φυσικά τον 

προϋπολογισμό του τμήματος. 

 Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης, 

 Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 

όπου αυτοί αναφέρονται. 

  

ΑΡΘΡΟ 15 

-  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. .  Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , το κείμενο της 

οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που 

σε δρομολόγιο του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υπογράφεται η σύμβαση 

προβλέπονται συνοδοί, για κάθε ένα από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει 

τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

 Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου και 

τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του.  

 Επιπλέον όταν ο οδηγός του οχήματος δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος  απόσπασμα 

ποινικού μητρώου των οδηγών των λεωφορείων  ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 

κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το οποίο να προκύπτει 

ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από 

τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 60/2007, δηλ. της συμμετοχής 

σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νομιμοποίησης 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισμός αφορά την 

μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν  

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα 

της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς λαθρομεταναστών, της παράβασης της 
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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. 

 Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του αναδόχου στην οποία να 

αναφέρει ότι οι οδηγοί των οχημάτων του και οι τυχόν  συνοδοί είναι 

εφοδιασμένα με όλα τα κατάλληλα έγγραφα και πιστοποιητικά τα οποία 

απαιτούνται από την εκαστοτε ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να εκτελέσουν 

τα καθήκοντά τους . 

2. Η ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και η πρόσκληση για υπογραφή της 

σύμβασης ή των συμβάσεων προς τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, γίνεται μετά τη 

διενέργεια του προ-συμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αν αυτός 

αποβεί θετικός. 

3. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή 

της σύμβασης, υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η 

σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). 

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του 

αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά 

έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δε χωρεί 

οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και 

τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται 

από συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση 

της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί στην 

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού 

έτους ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
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β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

6. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν 

κοινή προσφορά, καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

7. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη 

σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις 

κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να 

υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη 

του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 

1449 Β΄/14-6-2013). που αναλύεται ως κατωτέρω: 

 Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την 

τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των 

δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να 

εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε 

κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), 

όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη 

αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος,, μέχρι την ολοκλήρωση του 

επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 

τριών μηνών  

2.  Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται  με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής,  

 

ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών.  
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Το μεταφορικό μέσο  λεωφορείο, Δ. 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,. 

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. Δεν 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 αυτ/του 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’ 1894/22-12-04), 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 «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών 

ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητάς 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.  

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να  είναι συνεργάσιμοι,, να  συμπεριφέρνονται  

με ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών 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 Δ/νση 

κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 
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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 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 μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με 

τον ρόλο τους..  

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 καθόλη 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. Για τα τυχόν δρομολόγια Αuμιας Εκπαίδευσης στα οποία προβλέπονται από τη 

διακήρυξη επιπλέον επιστροφές ,δεν έχει προϋπολογιστεί γι αυτές επιπλέον 

αποζημίωση και ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τις εκτελέσει  κανονικά ( άρθρο 2 

παραγρ 4 της ΚΥΑ 24001/2013) 

11. 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. Σε 

περιπτώσεις μαθητών ΑΜΕΑ ο οδηγός ή ο συνοδός του οχήματος οφείλει να  

παραδίδει  τους μαθητές στον υπεύθυνο του σχολείου 

12. 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 

13. 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. 

14. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο 

για οποιοδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και 
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για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/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.. 

15. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

16. 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. 

17.  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.  

18. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η 

αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η 

οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους 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: 

 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. 
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 Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 

 Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

19. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος  

κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και  η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

20. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, 

τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με 

το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση 

του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ 

του κόστους του δρομολογίου. Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση 

αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας . 

21. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον 

ανάδοχο ή με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

22. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος 

Γ) 

α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε 

ποσοστό 1%, επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. των τμημάτων  

του παραρτήματος Α, για τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά. Το 

συνολικό ποσό της εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισμα των 

απαιτουμένων εγγυήσεων για τα τμήματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει προσφορά. 

β)  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση 

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
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γ)  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς που προβλέπει η 

διακήρυξη. 

δ)  Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 

εννιά (9) μήνες, ο οποίος προσμετρείται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (όπως στο υπόδειγμα 2 του 

παραρτήματος Γ) 

α)  Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού 

του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της 

σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το 

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 1% της συνολικής συμβατικής αξίας 

χωρίς το Φ.Π.Α. 

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

3. Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο 

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

4. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας 

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 

ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα 

αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού.. 

5. Τα συνημμένα  υποδείγματα εγγυητικών αφορούν εγγυητικές επιστολές τραπεζών . 

Οι λοιπές εγγυήσεις της παραγρ 4 του παρόντος άρθρου παρέχονται σύμφωνα με τους 

όρους και προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας που αφορά τον κάθε φορέα 

έκδοσης  

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  
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1. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται 

σύμφωνα με τη προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με 

τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του 

Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού 

κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία  

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)] 

 

Όπου: 

Ν.Κ.Δ.Ε.  = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Α.Σ.Α.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους 

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται 

η σύμβαση 

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του 

Παραρτήματος με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση 

Τα συγκεκριμένα τμήματα δρομολογίων υπολογίστηκαν στην παρούσα 

διακήρυξη με τιμή 1,38 ευρώ /λίτρο 

Για τα ΔΧ Επιβατικά  το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται. 

2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το 

νέο συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]  

Όπου:  

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Α.Σ.Α.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους 

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας 

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της 

διακήρυξης  

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους 

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής  
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διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της 

διακήρυξης 

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους 

διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων 

δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-

2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.  

3. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το 

χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το 

σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής. 

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και 

δη  στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

 Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης  

 Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα 

η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία 

σύμβαση.  

 Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

 Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

5. Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας 

βαρύνουν τον μεταφορέα ήτοι : 

6. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του 

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω 

κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του 

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, 

εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  
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 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή 

κάποιων μαθητών.  

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του 

αναδόχου θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 1 ώρα 

πριν την ώρα έναρξης του δρομολογίου ειδάλλως ο ανάδοχος αποζημιώνεται 

κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου  

7. 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 σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, 

μεταφορά των μαθητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό 

είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι 

της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των 

δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως 

καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της νέας 

σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  

Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

 

2. 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. 
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3. 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 Διευθυντές 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. 

Ειδικά , σε περίπτωση αλλαγής ώρας προσέλευσης ή αποχώρησης για όλη τη 

διάρκεια της σχολικής χρονιάς ,  θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του Δντή της 

σχολικής μονάδας με τον ανάδοχο , ώστε να διαπιστωθεί η δυνατότητα του 

ανάδοχου να  ανταπεξέλθει στην τροποποίηση αυτή. 

4. 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.). 

5. 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 Διευθυντή του σχολείου , 

τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο,. Εφόσον ο ανάδοχος δεν μπορεί να 

ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα της εκτέλεσης , υποχρεούται να συνεχίσει την 

εκτέλεση του δρομολογίου για τουλάχιστον 1 μήνα από την έγγραφη ενημέρωση 

της Αναθέτουσας Αρχης ώστε  να εξευρεθεί νέος ανάδοχος . Σε περίπτωση που 

δεν εξευρεθεί νέος ανάδοχος , ενημερώνονται οι σχολική μονάδα προκειμένου να 

ενημερωθεί ο σύλλογος γονέων ώστε να εισηγηθούν αν αποδέχονται την συνέχιση 

της εκτέλεσης του δρομολογίου ως έχει ή για το αν επιθυμούν τη χορήγηση 

επιδόματος  

6. Σε περίπτωση που δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών  ΑΜΕΑ που προκηρυχτεί   

      ως ταξί ή ΔΧ επιβατικό  και γίνει κατακύρωση σε μικρό ή μεγάλο λεωφορείο ο    
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      ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέσει και συνοδό χωρίς επιπλέον αποζημίωση 

7. Σε περίπτωση δρομολογίων που θα εκτελεστούν με μικρά ή μεγάλα λεωφορεία :  

    ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς επιπλέον αποζημίωση μαθητές  που     

     προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφόσον οι ήδη μεταφερόμενοι  

     μαθητές είναι σε αριθμό μικρότεροι από τη μέγιστη χωρητικότητα του λεωφορείου 

( όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ο ανάδοχος 

συμμετέχει στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο δρομολόγιο ). 

 

  Ο ανάδοχος , μετά την κατακύρωση , έχει το δικαίωμα  να εκτελεί με το ίδιο  

μεταφορικό μέσο παραπάνω του ενός δρομολόγια  (συγχώνευση δρομολογίων ) , 

εφόσον δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση από την  πορεία  και το χρόνο εκτέλεσης  

του  κάθε δρομολόγιου και εφόσον  ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχη 

 

8. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων 

για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/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. 

9. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 

Π. Δ. 60/07, του Π. Δ. 118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη 

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.  

10. Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να 

χρησιμοποιήσει και κάποιο άλλο όχημα εκτός από αυτά που έχει δηλώσει στην 

προσφορά του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι α. να καλύπτει τις ανάγκες 

μεταφοράς και τις προδιαγραφές ασφαλείας και β. κ προσκόμιση άδειας 

κυκλοφορίας , ασφαλιστήριου και φύλλου τεχνικού  έλεγχου του οχήματος 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΛΟΙΠΑ 

Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού – 

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. Χαλκιδικής, ,   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον σαράντα (40) 

ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της διακήρυξης 

16PROC004423039 2016-05-20



50 
 

αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που θα 

συμπεριλαμβάνει και την διεύθυνση της ιστοσελίδας που είναι αναρτημένη από τη 

ημέρα αποστολής του συνόλου των τευχών του διαγωνισμού.  

Περίληψη της παρούσας να σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες και όπου 

αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Π. Ε. Χαλκιδικής και στις 

Δ/νσεις Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής. 

Να σταλεί στους φορείς κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 4 (Κανόνες 

δημοσίευσης) του Π.Δ 118/2007.     

 
                                           
     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 
 

 
 

                           ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
 

 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

  
ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
Τα τμήματα φαίνονται στους συνημμένους πίνακες : 
 Διευκρινίζεται ότι  
 Α.  Όλα τα τμήματα αφορούν δρομολόγια με επιστροφή εκτός αν σε κάποιο   
        αναφέρεται  κάτι διαφορετικό 
 Β .Ειδικα΄στα δημοτικά σχολεία με πολλαπλές επιστροφές    
 Γ. Οι ώρες των μαθημάτων  κατά βάση είναι : 
     1. Για σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης έναρξη 08:10 λήξη 14:10  
     2. Για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης έναρξη 08:10 λήξη 12:25, 13:15 ,14:00  και   
          16:00 (ολοήμερο)   ανάλογα με το κάθε σχολείο 
     3. Για τα Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια έναρξη 19:00 λήξη 22:00 
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     4. Για τα Ειδικό  Σχολείο Πολυγύρου έναρξη 08:00 λήξη 12:16 μ 14:00 16:00)  
         και για ειδικό Πορταριάς  έναρξη 08:10 λήξη 12:30 

5 Για ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου έναρξη  08:10 λήξη 12:30  και για το ΕΕΕΕΚ 
Ποτείδαιας  έναρξη  08:10 λήξη 12:30 

  
Λόγω του ότι σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς τις ώρες αλλά 
μπορεί να υπάρξουν και ενδεχόμενες αλλαγές ωραρίου ο υποψήφιος ανάδοχος έχει 
την υποχρέωση να ενημερωθεί από τις σχολικές μονάδες για τις ακριβείς ώρες των 
μαθημάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του.    

 
 Η τιμή καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης ) που χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό 
του κόστους είναι 1,38 ευρώ /lit 
  ΕΙΔΙΚΑ ΓΙ Α ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΛΟΓΩ ΤΟΥ ΟΤΙ ΥΠΑΡΧΕΙ 
ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΛΛΑΓΗΣ ΤΟΥ ΩΡΑΡΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΑΡΧΕΙ ΤΟ 
ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΟ ΜΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΜΙΑΣ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΟΠΟΤΕ  ΚΑΙ Η ΣΥΜΒΑΣΗ ΘΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΕΙ ΑΝΑΛΟΓΑ  ΜΕ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΗ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ  ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΤΗΝ ΟΠΟΙΑ Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ ΔΕΣΜΕΥΕΤΑΙ ΝΑ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΧΘΕΙ     
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β  

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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                       ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Πολύγυρος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

               

                    

                                                                

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

(ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ TOY 

ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015-2016.  

Στον Πολύγυρο  σήμερα………………………  στο κατάστημα της Π. Ε. Χαλκιδικής   αφενός η 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, νομίμως 

εκπροσωπούμενη Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  κο Ιωάννη Γιώργο , δυνάμει της  

461114(9980)/18-11-2014 απόφασης ( ΦΕΚ3129Β / .21-11-2014, που θα καλείται εφεξής η 

«αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 

………………………………………………………………………. που θα καλείται  εφεξής  

«ανάδοχος» και εδρεύει στη…………………. με Α.Φ.Μ.  ………………………..………. και 

Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας». 
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3. Την   αριθμ 1990/6-5-2016 πράξη ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της  πίστωσης) για 

την πραγματοποίηση της δαπάνης. η οποία εγκρίθηκε με τον α/α 193/6-5- 2016 στο βιβλίο 

εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της ΥΔΕ Νομού Χαλκιδικής   

4. Την αρ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης 

……………….. 

5. Την αρ. ………………… πράξη του … Επιτρόπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου. στο νομό 

Χαλκιδικής 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από τον ανάδοχο των μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας 

Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, 

εκτελώντας τα δρομολόγια που αναφέρονται στο τμήμα … του παραρτήματος Α της με αρ. πρωτ. 

……………… διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και 

της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ 

Το ημερήσιο τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος  για ………ημέρες  σύμφωνα με τους 

σχετικούς όρους της παρούσας για το ΤΜΗΜΑ 

……………………………………………………………………… ανέρχεται στο 

ποσό των  ……………………………………………….χωρίς το ΦΠΑ.  

Συνολο για …….. ημέρες :  ……….ευρώ 

 

Σε περίπτωση μικρού ή μεγάλου λεωφορείου η τιμή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το 

άρθρο 18 παραγρ 1 της διακήρυξης 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η σύμβαση αυτή ισχύει από την XXXXXX  έως την 31-8-2019.  Η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, το 

αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την 

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο 

των τριών μηνών.  

Επίσης προβλέπονται  δικαιώματα προαίρεσης, ύψους ……….. ευρώ (20%) και το οποίο θα 

καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος για την τροποποίηση 

των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή 

μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων 

έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.      

  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της 

αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 

5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-2013). 

Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των 

δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη 

συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής . 

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  Διεύθυνση 

Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη  

2. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η 

καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.  

3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου εφόσον απαιτούνται  

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις που επιβάλλονται ή θα επιβληθούν  με την κείμενη 

νομοθεσία επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον μεταφορέα  
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Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 

Διευθυντή του σχολείου.  

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας 

του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 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.  

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

  Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου 

θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα έναρξης του 

δρομολογίου ειδάλλως ο ανάδοχος αποζημιώνεται κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου  

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 σύμβασης 

και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και 

μέχρι την προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία. 

Kατά τη μεταφορά: 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. 

Το μεταφορικό μέσο  θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία - στάσεις. 

Έως την επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή 

οι νόμιμοι επίτροποι των μαθητών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα 

σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. Τα συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης θεωρούνται οι 

στάσεις του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής  που είναι πλησιέστερα στην πλατεία του κάθε οικισμού, ενώ 

ως σημεία αποβίβασης στο σχολείο θεωρούνται τα σημεία που μέχρι σήμερα γίνονταν η 

αποβίβαση. Σε περιπτώσεις ΔΧ επιβατικών τα σημεία καθορίζονται μετά από συνεννόηση 

του αναδόχου και των μαθητών και Διευθυντή του σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο 
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Διευθυντής του Σχολείου σε συμφωνία με τον ανάδοχο μπορούν να τροποποιήσουν τις 

στάσεις για λόγους ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης. Οι μαθητές ΑΜΕΑ 

παραδίδονται από τον ανάδοχο στον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας όσο το δυνατόν 

πλησιέστερα στη σχολική μονάδα. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός  

3. Δεν 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 αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

5. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, 

γενική εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των 

μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν 

αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’αριθμ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ 

Β΄ 1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ 

αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) 

απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού 

δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς 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.   

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρνονται με 

ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολείων ή των 

αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, 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 λαμβάνουν 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 στη Δ/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι 

απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις 

καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

8. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα 

πρέπει να εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, τόσο για τη μεταφορά των μαθητών 

όσο και για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 
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9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το 

οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, 

τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής μονάδας και την 

Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης 

ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 

10. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν  από τον 

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

11. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, 

δρομολογίων από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί 

με τους μαθητές καθώς και απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους 

μαθητές. 

12. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των μαθητών που θα 

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι 

μαθητές. 

13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο μεγαλύτερης 

χωρητικότητας από αυτό που ζητείται στη διακήρυξη τότε έχει τη δυνατότητα να 

εκτελέσει με αυτό παραπάνω του ενός δρομολόγια εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα 

ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων  

14. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο  έχει κενές 

θέσεις τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και νέους μαθητές που θα προκύψουν 

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους  

15. .Σε  περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούν μαθητές που μεταφέρονται σε 

διαφορετική σχολική μονάδα απ αυτή που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και 

κατ επέκταση και στη σύμβαση που θα συναφθεί ,αλλά ο προορισμός συμπίπτει τότε 

ο ανάδοχος, παρότι η σχολική μονάδα δεν αναφέρεται στην σύμβαση,   μεταφέρει 

τους μαθητές από την ημέρα που θα ενημερωθεί από την αναθέτουσα αρχή  ( 

υποχρέωση της οποίας είναι να ενεργήσει για την τροποποιηση της σύμβασης ως 

προς την περιγραφή )    και αποζημιώνεται με  βάση τη μηνιαία βεβαίωση της 

μεταφοράς του από τον Δντη του Σχολείου .  

16. Σε περίπτωση δρομολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται πολλαπλές διαδρομές ,εάν για 

οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με τον 

αριθμό αυτών . 

17. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα 

για το έργο της μεταφοράς  πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

16PROC004423039 2016-05-20



59 
 

επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές, 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 το συμβατικό χρόνο της σύμβασης 

μεταφοράς. 

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους  καθ΄όλη την 

διάρκεια της σύμβασης. 

18. Τα λειτουργικά έξοδα των μεταφορικών μέσων για την μεταφορά  των  μαθητών 

επιβαρύνουν τον ανάδοχο φορέα  (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως 

κ.λ.π.).  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύμβασης, όσο και των σχετικών 

άρθρων της υπ’ αρ. …………………. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις 

προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας 

καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς 

διαγωνισμούς. 

Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της αρ. ……………………. διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας  

συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση.  

Ο ανάδοχος φορέας 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. 

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της 

διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ,τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή οποιαδηποτε 

απαίτηση για έξοδα που κατέβαλλε προκειμένου να μεταφερθούν μαθητές με άλλο μέσω λόγω μη  

καλής εκτέλεσης της σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου, να τα παρακρατεί από τα 

οφειλόμενα σε αυτόν ποσά προηγουμένων μηνών  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για 

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 
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ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο 

μεταφορέα η με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

ποσού ………………..€, της Τράπεζας    ………………………….. 

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει 

στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 

μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια 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. 

8.2. 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. 

8.3. Επειδή  η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της 

τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της, 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 Διευθυντές 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.  

8.4. Ο μειοδότης 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.). 
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Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους και γενικά όποτε κρίνεται αναγκαίο από την 

Αναθέτουσα Αρχή. 

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια 

του έτους, θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους 

γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, Επίσης με την ανωτέρω προϋπόθεση, το χρονικό περιθώριο 

πριν την έναρξη ή    μετά τη  λήξη των  μαθημάτων, το οποίο δίνεται στον ανάδοχο προκειμένου 

να  μεταφέρει τους μαθητές προς και από τη  σχολική μονάδα, δύναται να επιμηκυνθεί  ώστε να 

μην δημιουργηθούν προβλήματα εκτέλεσης των δρομολογίων   

Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή 

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/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. 

 Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή με 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

8.5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν 

αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της σχετικής  διακήρυξης. 

8.6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των 

όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής 

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από 

τους σχετικούς κανόνες δικαίου . 

Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι τους οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος . 

 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία 

αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν 

στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

-  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ υπέρ της εταιρείας 

.......................................... 

Δ/νση ......................................................................................... δια τη συμμετοχή της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της .............................................................., για τη 

..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
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-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της 

Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την 

ημερομηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι την   (...........) 

-  Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

-   Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος 

της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
 
 
 
 
 
 
 
 

16PROC004423039 2016-05-20



65 
 

2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

 

Προς  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών  

………………………………. 

 

 

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

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………………….. Δ/νση 

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των 

όρων της με αριθμό ………………………………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο 

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη 

αναγκών του ………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποσόν 

καλύπτει το 1% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 

  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σ’ εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ 

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ) 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ…. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016 – 2019 
 

Προσφορά 

Ποσοστό έκπτωσης  % 

Α/Α 
Τμήματος  

Περιγραφη δρομολογίου Ημερήσιο Κόστος άνευ 
ΦΠΑ δρομολογίου Βάσει 
Προϋπολογισμού με την 
τυχόν δαπάνη συνοδού  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

Προσφερόμενη τιμή / 
ημέρα  (χωρις ΦΠΑ) 

 

5  150 ΠΕΝΤΕ 5 142,50  

24 1 . ……….  ΕΞΙ 6   

24 2…………………………  ΕΞΙ 6   

Κ.λ.π    ….   

…..       

…….       

       

       

         (τόπος, ημερομηνία) 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΩΜΑ . ΧΙΟΝΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟ
ΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ  - 
ΤΡΥΠΗΤΗ- - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ 37 2 28,8 0 0 16,2 70

2 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ-ΠΛΑΝΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ- ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ-

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ  
14 2 51,6 12 7 72,6 140

3 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. 
ΙΕΡΙΣΣΟΥ - ΓΟΜΑΤΙ(ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
12 4 5,2 0 0 9,2 18

4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : Ν.ΡΟΔΑ- Γ/ΣΙΟ 
ΙΕΡΙΣΣΟΥ 35 4 7,8 0 0 11,8 52,33

5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ- -

ΤΡΥΠΗΤΗ - ΝΕΑ ΡΟΔΑ -ΓΑΒΡΙΑΔΙΑ   ΓΕΛ, 
ΙΕΡΙΣΣΟΥ 

50 2 45,8 0 0 38,4 88

6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΓΟΜΑΤΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ, 
Γ/ΣΙΟ , ΓΕ.Λ. ΙΕΡΙΣΣΟΥ 25 4 14,4 0 0 18,4 52,33

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 420,66
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 525 ΜΕΡΕΣ 220.846,50
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50% 110.423,25
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 331.269,75
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖI ME ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ + ΦΠΑ 23% 407.461,79
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 3.312,70

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ΤΜΗΜΑ 1 (ΔΗΜΟΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ)
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

A/A ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ
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A/A ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΕΝΤΟΣ ΜΙΚΡΗ ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ

ΧΙΟΝΙ ΜΕΓΑΛΗ 
ΚΛΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  : ΝΕΑ ΣΚΙΩΝΗ- ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- 

ΠΑΛΙΟΥΡΙ- Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. 
ΠΕΥΚΟΧΩΡΙΟΥ 42

4 49,4 0 0 53,4 104,2

2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :  ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΚΑΣ- 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΟΥΡΚΑΣ (μετάβαση) - με συνοδό 

30

4 5,33 0 0 9,33 27,8

3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :  ΠΑΡΑΛΙΑ ΦΟΥΡΚΑΣ- 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΦΟΥΡΚΑΣ (επιστροφή) - με συνοδό 

20

4 5,33 0 0 9,33 27,8

4 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  3ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΠΑΡΑΛΙΑ 
ΦΟΥΡΚΑΣ- ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟ- 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΟΥΡΚΑΣ (επιστροφή) - 
με συνοδό 10

4 5,33 0 0 9,33 20,6

5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΣΚΙΩΝΗ- ΛΟΥΤΡΑ- 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ- Γ/ΣΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ 

35 4

27,2 4 0 35,2 72,5

6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   ΚΡΥΟΠΗΓΗ  -ΚΑΛΛΙΘΕΑ  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
/ ΓΕΛ / ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

40 4

15,8 0 0 19,8 52,7

7  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΚΡΥΟΠΗΓΗ- 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ  

28 4
1,5 0 0 5,5 26,3

8 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΚΡΥΟΠΗΓΗ(επιστροφή)) 

20 4

1,5 0 0 5,5 18,6

9 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ- ΚΡΥΟΠΗΓΗ) 

(επιστροφή( 
8 4

1,5 0 0 5,5 18,6

10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΓΕΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 43 2 8
0 0 10 52,33

11 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ /ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗ) 
15 2 7,2

2 12,2 22

12 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (ΜΟΝΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ) 
7 1 2,6

3 6,6 18,1

13 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)

7 2 8,2

2 12,2 23,2

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α  ΤΜΗΜΑ 2 (ΔΗΜΟΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ)
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14 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΛΟΥΤΡΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ - ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΛΙΟΥΡΙΟΥ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ + 1 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2 ΦΟΡΕΣ / ΕΒΔΟΜΑΔΑ)

12 2 8,2

2 0 12,2 23,2

15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  Ν.ΦΩΚΑΙΑ - ΓΕΛ.ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
40 4 21,8 0

0,00 25,80 59,00

566,93
297.638,25
148.819,13
446.457,38
549.142,57
5.491,43

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖI ME ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ + ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 525 ΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%
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A/A ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΑΘΗΤΕΣ

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ
ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ

ΧΩΜΑ . ΧΙΟΝΙ 
ΜΕΓΑΛΗ ΚΛΙΣΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

1 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ  ΨΑΚΟΥΔΙΑ- ΒΑΤΟΠΕΔΙ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 

25

2 26,8 0 0 48,2 71

2 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ
  Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  ΓΙΑ ΓΕΛ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ ) 39

2 40,2 0 0 42,2 93

3 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ    ΝΙΚΗΤΗ - ΓΕΛ  ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 
50

4 14,4 0 0 18,4 52,33

4 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ   ΝΙΚΗΤΗ - ΓΕΛ , ΓΥΜΝ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ 

9
4 14,4 0 0 18,4 36,2

25

2 22,4 0 0 24,4 61

6 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΓΕΡΑΚΙΝΗ- 

ΔΗΜ/ΝΗΠ ΚΑΛΥΒΩΝ( ( ΜΟΝΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ) 28

4 2,3 0 0 6,3 26,16

7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ- ΓΕΡΑΚΙΝΗ 
(επιστροφή) 20

4 2,3 0 0 6,3 26,16

8 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΛΥΒΩΝ- ΓΕΡΑΚΙΝΗ 
(επιστροφή + 2 φορές την εβδομάδα 

επιπλέον επιστροφή  8

4 2,3 0 0 6,3 18,07

9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ -- Γ/ΣΙΟ ,ΓΕ.Λ.  
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ( ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ 

ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 44 )   

35 2 38,6 0 0 40,5 90,3

10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :  - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ- 
ΒΑΤΟΠΕΔΙ- ΨΑΚΟΥΔΙΑ-ΤΡΙΚΟΡΦΟ 

ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - Γ/ΣΙΟ, ΓΕ.Λ. ΟΡΜΥΛΙΑΣ 
45

2

56,4 0 0 59,4 107

11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΣΑΡΤΗ - Γ/ΣΙΟ, ΓΕΛ ΣΥΚΙΑΣ (2 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 

73

8 61,8 0 0 69,8 164,58

12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ : ΣΑΝΑ- ΔΟΥΜΠΙΑ- 
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ- ΡΙΖΑ- ΔΗΜΟΤΙΚΟ /   

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ ( ΜΕ 2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 50

6 21,8 0 10 37,8 165

13 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΡΙΖΑ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ( ΜΕ 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 

50 2
6

0 0 88,4 34

14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ :  ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ- 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ ΤΡΙΓΛΙΑ- ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - 
ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ -  -ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  - ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΟΛΥΝΘΟΣ- 
ΚΑΛΥΒΕΣ- - ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΠΟΛΥΓΡΟΥ 28

4 132

11,6 0 131,8 276

15 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ; ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ- Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ-
ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ -ΠΛΑΝΑ-

ΜΕΤΑΓΓΙΤΣΙ-- ΒΡΑΣΤΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8

4 123,4 2

135,4 161

16 ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ

   ΒΑΒΔΟΣ - Δ/ΣΗ ΒΑΒΔΟΥ ( ΜΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ ΚΑΙ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 32

1 1 0 8 10 76

17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 Δ/ΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ/  ΛΤ 
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ -ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ 27

1 8,2 0 2 11,2 55

18 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ -ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ - 
ΒΑΒΔΟΣ ( ΜΟΝΟ  ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )- ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ 
5

1 4,6 0 5 10,8 41

19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΑΛΥΒΕΣ - ΓΕΡΑΚΙΝΗ - Γ/ΣΙΟ - ΓΕ.Λ.  
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 50 4 27,7 10 0 91,7 80,4

1.634,20
857.955,00
428.977,50

1.286.932,50
1.582.926,98

12.869,33
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖI ME ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ + ΦΠΑ 23%
ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 525 ΜΕΡΕΣ
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 50%
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

5

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΤΜΗΜΑ 3 (ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΣΙΘΩΝΙΑΣ)

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ: ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ- 
ΚΡΗΜΝΗ- ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ- ΡΙΖΑ- 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  (με 
επιστροφή) 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ

ΧΙΟΝΙ 
ΜΕΓΑ

ΛΗ

ΧΙΟΝΙ 
ΜΙΚΡΗ ΣΥΝΟΛΟ

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 525 

ΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 50%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜ
ΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ ΚΑΙ 
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

50%

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

4 ΤΑΞΙ
ΦΟΥΡΚΑ – ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ (ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

1 2 72 0 0 74 55 28.875,00 14.437,50 43.312,50 53.274,38 433,13

5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΣΤΑΝΟΣ - ΓΕΛ / ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 42 1 1 0 15,8 17,8 151,5 79.537,50 39.768,75 119.306,25 146.746,69 1.193,06

6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΣΤΑΝΟΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΓΕΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 43 1 1
0 15,6 17,6 151,5

79.537,50 39.768,75 119.306,25 146.746,69 1.193,06

7 ΤΑΞΙ  ΔΟΥΜΠΙΑ - ΣΑΝΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΣ 4 2 20
16 7,2 45,2 42,6

22.365,00 11.182,50 33.547,50 41.263,43 335,48

ΤΑΞΙ

 1. ΣΑΡΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ - 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ -ΟΡΜΥΛΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ( ΜΟΝΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ) 

4 1 84

7 0 92 88,5

46.462,50 23.231,25 69.693,75 85.723,31 696,94

ΤΑΞΙ  2. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - 
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ (μόνο επιστροφή14:00)  1 1 30,2

0 0 31,2 32
16.800,00 8.400,00 25.200,00 30.996,00 252,00

ΤΑΞΙ
 3. ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - 

ΟΡΜΥΛΙΑ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ - ΣΑΡΤΗ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΙΣ 16:00) 

3 1 82
7 0 90 87,5

45.937,50 22.968,75 68.906,25 84.754,69 689,06

9 ΤΑΞΙ  ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ -  ΕΕΕΕΚ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 4 40,2

10 0 54,2 56
29.400,00 14.700,00 44.100,00 54.243,00 441,00

ΤΑΞΙ
 1. ΙΕΡΙΣΣΟΣ - ΜΕΓΑΛΗ ΠΑΝΑΓΙΑ  - ΑΡΝΑΙΑ 

- ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4

2 129,4 15

8 154,4 148

77.700,00 38.850,00 116.550,00 143.356,50 1.165,50

ΤΑΞΙ 2. ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΑΡΝΑΙΑ (μόνο 
επιστροφή) 1 1 16,1

10 8 35,1 38
19.950,00 9.975,00 29.925,00 36.807,75 299,25

11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  ΒΑΡΒΑΡΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ / ΓΕΛ / 
ΕΠΑΛ / ΓΥΜΝ. ΑΡΝΑΙΑΣ 

75 2 0
8 22,6 5 37,6 237

124.425,00 62.212,50 186.637,50 229.564,13 1.866,38

12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΝΙΚΗΤΗ - ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΟΡΜΥΛΙΑ -  - 

ΤΡΙΚΟΡΦΟ ΓΕΡΑΚΙΝΗΣ - ΓΕΡΑΚΙΝΗ -  
ΓΕ.Λ. -  ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

50 4 117

12 0 133 283,1

148.627,50 74.313,75 222.941,25 274.217,74 2.229,41

13 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  ΒΑΤΟΠΕΔΙ - ΟΡΜΥΛΙΑ - ΨΑΚΟΥΔΙΑ  - 

ΚΑΛΥΒΕΣ - Γ/ΣΙΟ - ΓΕ.Λ. - ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 

50 4 57
10 0 71 144

75.600,00 37.800,00 113.400,00 139.482,00 1.134,00

14 ΤΑΞΙ  ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ
1 2 38

40,00
34,3

18.007,50 9.003,75 27.011,25 33.223,84 270,11

15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   ΚΕΛΙ - ΒΡΑΣΤΑ - Γ/ΣΙΟ - ΓΕ.Λ. - ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 38 4 33,4

0 0 37,4 79
41.475,00 20.737,50 62.212,50 76.521,38 622,13

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ

24 2 36,6

38,60 90,00 47.250,00 23.625,00 70.875,00 87.176,25 708,75

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

2 ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΕΑΣ ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ( ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
6 2 17,3

19,30 32,00 16.800,00 8.400,00 25.200,00 30.996,00 252,00

17 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

   ΝΕΑ ΤΡΙΓΛΙΑ - ΝΕΑ ΤΕΝΕΔΟΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ - 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΓΕΛ / ΕΠΑΛ   
.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

49 2 36,4
0 0 38,4 85

44.625,00 22.312,50 66.937,50 82.333,13 669,38

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 1 ΑΓΙΟΣ ΜΑΜΑΣ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ, 
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 14 2 16,8

0 0 18,8 36,2
19.005,00 9.502,50 28.507,50 35.064,23 285,08

18
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 (ΤΜΗΜΑ 4 - ΤΜΗΜΑ 97 )
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ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  2 ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΑΘΥΤΟΣ -  
ΦΩΚΑΙΑ - Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ -  ΕΠΑΛ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 
49 4 87,4

0 0 91,4 99,54
52.258,50 26.129,25 78.387,75 96.416,93 783,88

19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΛΟΥΤΡΑ - 
Ν.ΣΚΙΩΝΗ - ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ - 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΗΝΟ - ΣΙΒΗΡΗ - Γ/ΣΙΟ, 
ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

49 2 82 0 0 84 165 86.625,00 43.312,50 129.937,50 159.823,13 1.299,38

20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   ΣΩΖΟΠΟΛΗ -Ν.ΠΛΑΓΙΑ - Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ -  
ΕΠΑΛ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 28 2 26.6 0 0 2 69 36.225,00 18.112,50 54.337,50 66.835,13 543,38

21 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ- ΛΑΚΚΩΜΑ -  ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ - 

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ -   ΒΕΡΓΙΑ - ΕΠΑΛ 
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 

50 2 81,8
0 0 83,8 148

77.700,00 38.850,00 116.550,00 143.356,50 1.165,50

22 ΤΑΞΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - ΝΕΑ 

ΦΩΚΑΙΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ) 1 2 10

12,00 19,00 9.975,00 4.987,50 14.962,50 18.403,88 149,63

23 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
  ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΧΑΝΙΩΤΗ - ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ -  

ΠΟΛΥΧΡΟΝΟ -  ΚΑΛΛΙΘΕΑ -  ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 

50 2 65
0 0 67 134

70.350,00 35.175,00 105.525,00 129.795,75 1.055,25

24 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΑΦΥΤΟΣ -  ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 42 2 14.2
0 0 2 52,7

27.667,50 13.833,75 41.501,25 51.046,54 415,01

25 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ - ΣΤΑΓΕΙΡΑ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ -

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ ΓΕΛ, ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 
80 4

25 25,4 54,4 165
86.625,00 43.312,50 129.937,50 159.823,13 1.299,38

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  1 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΔΙΑ/ΣΗ ΒΑΒΔΟΥ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ- ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 49 2 34,4

9 4 49,4 136
71.400,00 35.700,00 107.100,00 131.733,00 1.071,00

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 2 ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ- ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 19 2 31,6

9 4 46,6 79
41.475,00 20.737,50 62.212,50 76.521,38 622,13

27 ΤΑΞΙ  Ν.ΡΟΔΑ - ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ -  ΕΕΕΕΚ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 2 127,6

4 0 133,6 88
46.200,00 23.100,00 69.300,00 85.239,00 693,00

ΤΑΞΙ  ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΙΖΩΝ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 17,9 0 0 19,9 22,9 12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34

ΤΑΞΙ  ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 17,9 0 0 19,9 22,9 12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34

ΤΑΞΙ  ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 17,9 0 0 19,9 22,9 12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34

29 ΤΑΞΙ  ΚΡΗΜΝΗ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 4 34,4 19,2 0 57,6 40 21.000,00 10.500,00 31.500,00 38.745,00 315,00

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  1. ΓΟΜΑΤΙ - Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 50 4 43,6

16 0 63,6 148,6
78.015,00 39.007,50 117.022,50 143.937,68 1.170,23

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  2. ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 50 4 6,2 0 0 10,2 52 27.300,00 13.650,00 40.950,00 50.368,50 409,50

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 3. ΣΤΡΑΤΩΝΙ - ΣΤΡΑΤΟΝΙΚΗ - 

ΣΤΑΓΕΙΡΑ - Μ.ΠΑΝΑΓΙΑ - ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ 
ΑΡΝΑΙΑΣ 

50 4
35 20 15 10 84 238

124.950,00 62.475,00 187.425,00 230.532,75 1.874,25

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ    4. ΝΕΟΧΩΡΙ -  ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 19 4 12,4 0 0 16,4 35,7 18.742,50 9.371,25 28.113,75 34.579,91 281,14

31 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - Γ/ΣΙΟ, 
ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 50 2 6

4,3 16,4
13 41,7

168 88.200,00 44.100,00 132.300,00 162.729,00 1.323,00

32 ΤΑΞΙ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ  - ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3 2 21,6

10 8 41,6 38
19.950,00 9.975,00 29.925,00 36.807,75 299,25

33 ΤΑΞΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1 2 14 6,8 0 22,8 23,6 12.390,00 6.195,00 18.585,00 22.859,55 185,85

ΤΑΞΙ
1. ΠΛΑΝΑ - ΒΡΑΣΤΑΜΑ ( 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ

1 2 27
0 0 29 28

14.700,00 7.350,00 22.050,00 27.121,50 220,50

ΤΑΞΙ 2. ΚΕΛΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΡΑΣΤΑΜΑ 4 2 9,4

0 0 11,4 17,2
9.030,00 4.515,00 13.545,00 16.660,35 135,45

ΤΑΞΙ 3. ΚΕΛΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΡΑΣΤΑΜΑ 1 2 9,4

0 0 11,4 17,2
9.030,00 4.515,00 13.545,00 16.660,35 135,45

35 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΑΓΙΟ ΠΡΟΔΡΟΜΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ -  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

/ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΓΕΛ / ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (2 
επιστροφές με συνοδό)

39

2 33,6 7 4

46,6 115

60.375,00 30.187,50 90.562,50 111.391,88 905,63

ΤΑΞΙ 1. ΚΡΗΜΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΛΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 16

0 0 18 22,9
12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34

ΤΑΞΙ
2. ΚΡΗΜΝΗ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΡΙΖΩΝ 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 

4 2 16
0 0 18 22,9

12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34
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ΤΑΞΙ 3. ΚΡΗΜΝΗ -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ 4 2 16 0 0 18 22,9 12.022,50 6.011,25 18.033,75 22.181,51 180,34

37 ΤΑΞΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ  ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 2 60,4 0 0 62,4 59 30.975,00 15.487,50 46.462,50 57.148,88 464,63

38 ΤΑΞΙ ΔΟΥΜΠΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 4 2 16,6 16 8 42,6 42,3 22.207,50 11.103,75 33.311,25 40.972,84 333,11

39 ΤΑΞΙ  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ - ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4 2 14 6,8 0 22,8 23,6 12.390,00 6.195,00 18.585,00 22.859,55 185,85

40 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΥΡΑΝΟΥΠΟΛΗ - ΤΡΥΠΗΤΗ - Ν.ΡΟΔΑ -  
ΓΟΜΑΤΙ - ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ

50 4 96 11,2 0 111,2 242
127.050,00 63.525,00 190.575,00 234.407,25 1.905,75

41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
ΜΑΡΑΘΟΥΣΑ - ΚΡΗΜΝΗ - 
ΓΕΡΟΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΡΙΖΑ - 

ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ - ΓΕ.Λ., ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ
47 2 55,6 4 10 4 75,6 191

100.275,00 50.137,50 150.412,50 185.007,38 1.504,13

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
1. ΜΕΤΑΓΚΙΤΣΙ - ΠΥΡΓΑΔΙΚΙΑ - ΠΛΑΝΑ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΓ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ (με μαθητές 

και  για ΕΠΑΛ Αρναίας)
25 2 62,8

4 0 0 68,8 150

78.750,00 39.375,00 118.125,00 145.293,75 1.181,25

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2. Μ. ΠΑΝΑΓΙΑ - ΕΠΑΛ ΑΡΝΑΙΑΣ 50 2 18,4
0 2 0 22,4 41

21.525,00 10.762,50 32.287,50 39.713,63 322,88

43 ΤΑΞΙ ΣΤΑΝΟΣ -  - ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1 2 35,8 20 18 0 75,8 62 32.550,00 16.275,00 48.825,00 60.054,75 488,25

44 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟ - ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ 45 2 16,4
0 0 18,4 52,33

27.473,25 13.736,63 41.209,88 50.688,15 412,10

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 1. ΠΑΛΙΟΥΡΙ - ΚΑΛΑΝΔΡΑ - ΦΟΥΡΚΑ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ - ΑΦΥΤΟΣ -  - ΝΕΑ 

ΦΩΚΑΙΑ - ΕΕΕΕΚ ΠΟΤΕΙΔΑΙΑΣ - ( ΜΕ 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΚΑΙ ΓΙΑ  ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ -ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) 

16 2 135

0 0 137 156

81.900,00 40.950,00 122.850,00 151.105,50 1.228,50

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 2 ΝΕΑ ΠΟΤΕΙΔΑΙΑ- ΑΓΙΟ ΜΑΜΑ - 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (ΜΕ 

ΣΥΝΟΔΟ) 
7 2 33,5

0 0 35,5 62

32.550,00 16.275,00 48.825,00 60.054,75 488,25

46 ΤΑΞΙ

 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ - (ΜΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΣΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΕΕΕΕΚ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ  

4 2 44,8 0 0 0 46,8 50,4 26.460,00 13.230,00 39.690,00 48.818,70 396,90

ΤΑΞΙ
 1. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΕΕΕΕΚ και ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΜΟΝΟ 
ΜΕΤΑΒΑΣΗ)   

4
4 14 6,8 0 24,8 18

9.450,00 4.725,00 14.175,00 17.435,25 141,75

ΤΑΞΙ  2. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 12:30) 2

1 14 6,8 0 21,8 18
9.450,00 4.725,00 14.175,00 17.435,25 141,75

ΤΑΞΙ  3. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00) 1

1 14 6,8 0 21,8 18
9.450,00 4.725,00 14.175,00 17.435,25 141,75

ΤΑΞΙ
 4. ΓΑΛΑΤΙΣΤΑ - ΕΕΕΕΚ και ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ (ΜΟΝΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:00) 

1
2 14 6,8 0 22,8 18

9.450,00 4.725,00 14.175,00 17.435,25 141,75

ΤΑΞΙ  1 ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙ  - ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 18

0 0 0 20 23,7
12.442,50 6.221,25 18.663,75 22.956,41 186,64

ΤΑΞΙ  2 ΠΛΑΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΚΡΗΜΝΗ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  4 2 18

0 0 0 20 23,7
12.442,50 6.221,25 18.663,75 22.956,41 186,64

ΤΑΞΙ  3 ΚΡΗΜΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ    
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑΣ  2 2 16

0 0 0 18 22,8
11.970,00 5.985,00 17.955,00 22.084,65 179,55

49 ΤΑΞΙ
 ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - 

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 

4 2 10

0 0 12 15

7.875,00 3.937,50 11.812,50 14.529,38 118,13

50 ΤΑΞΙ ΣΥΚΙΑ - Ν ΜΑΡΜΑΡΑΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  ΓΙΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 1

2 87,4

0 0

0 89,4

65
34.125,00 17.062,50 51.187,50 62.960,63 511,88
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51 ΤΑΞΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 1
2 6

14,3 16,4
13 51,7

50
26.250,00 13.125,00 39.375,00 48.431,25 393,75

52 ΤΑΞΙ ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 3

2 6

14,3 16,4

13 51,7

50
26.250,00 13.125,00 39.375,00 48.431,25 393,75

53 ΤΑΞΙ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ. ΝΙΚΗΤΗ 2 4 10

0 0 14 20
10.500,00 5.250,00 15.750,00 19.372,50 157,50

54 ΤΑΞΙ ΠΟΡΤΑΡΙΑ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - EEEEK  
Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 4 4 26,8

0 0 30,8 26,6
13.965,00 6.982,50 20.947,50 25.765,43 209,48

55 ΤΑΞΙ  Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΣΩΖΟΠΟΛΗ - 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 4 46,4

0 0 50,4 39

20.475,00 10.237,50 30.712,50 37.776,38 307,13

56 ΤΑΞΙ
ΛΑΚΚΩΜΑ - ΝΕΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ)
1 1 23,6

24,60 22,00 11.550,00 5.775,00 17.325,00 21.309,75 173,25

57 ΤΑΞΙ 

ΓΕΩΠΟΝΙΚΑ - ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ - 
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΑΝΘΟΥΠΟΛΗ -

ΜΠΟΜΠΟΤΕΙΚΑ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2 διαδρομές)

8 4 22

0 0 26 32

16.800,00 8.400,00 25.200,00 30.996,00 252,00

58 ΤΑΞΙ 
ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ /ΓΕΛ 
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4 2 6

8,00 12,00 6.300,00 3.150,00 9.450,00 11.623,50 94,50

1. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ 
ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ -  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Ν. 

ΦΩΚΑΙΑΣ 
1 2 11,4

0 0 13,4 19

9.975,00 4.987,50 14.962,50 18.403,88 149,63

2. ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΦΥΛΑΚΕΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ - 
ΝΗΠ., ΔΗΜ., Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ 4 2 11,4

0 0 13,4 19

9.975,00 4.987,50 14.962,50 18.403,88 149,63

60 ΤΑΞΙ ΠΕΡΙΟΧΗ LIDL Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ  - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΩΝ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 3 4 1,8

5,8 8,1
4.252,50 2.126,25 6.378,75 7.845,86 63,79

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1. ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 9 2 17,5

0 0 19,5 36,3

19.057,50 9.528,75 28.586,25 35.161,09 285,86

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
2. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΠΑΡ. 

ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ (2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ + 
1ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  ΔΥΟ ΦΟΡΕΣ /ΕΒΔΟΜΑΔΑ) )

44 2 10

0 0 12 52,3

27.457,50 13.728,75 41.186,25 50.659,09 411,86

ΤΑΞΙ 
1. ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ /   
ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ (2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)
8 5 20,2

0 0 25,2 32
16.800,00 8.400,00 25.200,00 30.996,00 252,00

ΤΑΞΙ 2. ΜΟΛΑ ΚΑΛΥΒΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 1 2 10,6

0 0 12,6 17,4
9.135,00 4.567,50 13.702,50 16.854,08 137,03

ΤΑΞΙ 
3. ΠΟΣΕΙΔΙ - ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΑ -  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΚΑΛΑΝΔΡΑΣ 
(2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ )

5 5 14

0 0 19 25,8

13.545,00 6.772,50 20.317,50 24.990,53 203,18

63 ΤΑΞΙ ΓΑΛΗΝΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ -  3ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 4 4 9

0 0 13 17,2

9.030,00 4.515,00 13.545,00 16.660,35 135,45

64 ΤΑΞΙ Ν. ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ -  Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ- ΕΕΕΕΚ 
Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 3 4 61,8

0 0 65,8 63
33.075,00 16.537,50 49.612,50 61.023,38 496,13

65 ΤΑΞΙ ΣΗΜΑΝΤΡΑ - ΟΛΥΝΘΟΣ (ανταπόκριση για 
Εσπερινό Πολυγύρου) 1 4 14,6

0 0 18,6 19,9
10.447,50 5.223,75 15.671,25 19.275,64 156,71

66 ΤΑΞΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΑ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - 
ΕΕΕΕΚ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 2 4 20

0 0 24 24,3
12.757,50 6.378,75 19.136,25 23.537,59 191,36

61

62

59 ΤΑΞΙ
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67 ΤΑΞΙ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - 
ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 2 2 53,4

0 0 55,4 46
24.150,00 12.075,00 36.225,00 44.556,75 362,25

68 ΤΑΞΙ

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΠΡΟΣ 
Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ -ΚΑΜΠΟΣ -  1ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ

4 2 4

0 0 6 12

6.300,00 3.150,00 9.450,00 11.623,50 94,50

69 ΤΑΞΙ

ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΑΛΗΝΗΣ -  ΓΑΛΗΝΗ -
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ 1ο  ΚΑΙ 2ο 

ΔΗΜ. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (2 
δρομολόγια)

8 4 26,4

0 0 30,4 34

17.850,00 8.925,00 26.775,00 32.933,25 267,75

70 ΤΑΞΙ ΣΥΚΙΑ -Ν. ΜΑΡΜΑΡΑΣ -ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΝΙΚΗΤΗ  ΕΕΕΕΚ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 4 164,4

29 0 197,4 181
95.025,00 47.512,50 142.537,50 175.321,13 1.425,38

ΤΑΞΙ 1. ΓΟΜΑΤΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ Μ. ΠΑΝΑΓΙΑΣ 4 2 18
12,2 0 32,2 46,6

24.465,00 12.232,50 36.697,50 45.137,93 366,98

ΤΑΞΙ 
2. ΠΛΑΝΑ - ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΠΡΟΔΡΟΜΟΣ ΠΛΑΝΩΝ - 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Μ.ΠΑΝΑΓΙΑΣ
1 2 21,2

5 0 28,2 26,4
13.860,00 6.930,00 20.790,00 25.571,70 207,90

72 ΤΑΞΙ ΒΑΒΔΟΣ - ΣΗΜΑΝΤΡΑ (ανταπόκριση με 
λεωφορείο για ΕΠΑΛ Ν.Μουδανιών) 2 2 13,2

0 6 21,2 25,2
13.230,00 6.615,00 19.845,00 24.409,35 198,45

73 ΤΑΞΙ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΤ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ 
(2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ) 

8 0 27
0 0 27 25

13.125,00 6.562,50 19.687,50 24.215,63 196,88

74 ΤΑΞΙ
ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΑΝΗ - ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΥΨΑ 

ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ  / ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
Ν. ΦΩΚΑΙΑΣ

4 2 29,6

0 0 31,6 31,07

16.311,75 8.155,88 24.467,63 30.095,18 244,68

75 ΤΑΞΙ
ΟΙΚΙΣΜΟΙ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ - ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΟΛΥΜΠΟΥ - Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑ (ανταπόκριση με 
λεωφορείο για Γυμνάσιο/ Ν.Μουδανιών)

4 1 8,8

0 0 9,8 13,1

6.877,50 3.438,75 10.316,25 12.688,99 103,16

76
ΕΙΔΙΚΟ 

ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ ΜΕ 
ΡΑΜΠΑ

 ΣΗΜΑΝΤΡΑ - ΑΓΙΟΣ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ - 

Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ) 

9 2 55,2

0 0 57,2 164

86.100,00 43.050,00 129.150,00 158.854,50 1.291,50

77 ΤΑΞΙ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΤ ΣΗΜΑΝΤΡΩΝ (2 
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ)

8 0 21,6
0 0 21,6 25

13.125,00 6.562,50 19.687,50 24.215,63 196,88

78 ΤΑΞΙ Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΕΕΕΕΚ Ν.ΠΟΤΙΔΑΙΑΣ 4 4 11,2

0 0 15,2 19

9.975,00 4.987,50 14.962,50 18.403,88 149,63

79 ΤΑΞΙ
ΑΓ.ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ - ΖΩΓΡΑΦΟΥ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ (2 
διαδρομές )

5 2 18,7

0 0 20,7 30

15.750,00 7.875,00 23.625,00 29.058,75 236,25

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 1. ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ - ΔΗΜ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - 
ΛΑΚΚΩΜΑ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - 

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ - ΛΟΦΟΣ - ΔΡΟΣΙΑ -  1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ + 2 

φορές / εβδομάδα επιπλέον επιστροφή 

36

4

68

0 0 72 159

83.475,00 41.737,50 125.212,50 154.011,38 1.252,13

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 2. ΝΕΑ ΓΩΝΙΑ - ΔΗΜ. ΛΑΚΚΩΜΑΤΟΣ - 
ΛΑΚΚΩΜΑ - ΑΓ. ΠΑΥΛΟΣ - 

ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ  - ΛΟΦΟΣ - ΔΡΟΣΙΑ -  1ο  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (μόνο 

επιστροφή)  

36

2

34

0 0 36 78

40.950,00 20.475,00 61.425,00 75.552,75 614,25

 1. ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΒΕΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΙΛΛΑΤΩΝ (MONO 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ)  
22 4 3,5 0 0 7,5 26,7 14.017,50 7.008,75 21.026,25 25.862,29 210,26

 2. ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΒΕΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ /  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΙΛΛΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
22 4 3,5 0 0 7,5 26,7 14.017,50 7.008,75 21.026,25 25.862,29 210,26

80

81 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

71
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 3. ΣΩΖΟΠΟΛΗ - ΒΕΡΓΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ /  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Ν.ΣΙΛΛΑΤΩΝ (ΜΟΝΟ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
22 4 3,5 0 0 7,5 26,7 14.017,50 7.008,75 21.026,25 25.862,29 210,26

82 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 1. ΚΡΗΝΗ - ΠΕΤΡΑΛΩΝΑ - 
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - Ν.ΤΕΝΕΔΟΣ - 1ο και 2ο 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ (2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ + 1 επιστρ 2 φορές / ανά 

εβδομάδα) 

58 2 61 0 0 63 137 71.925,00 35.962,50 107.887,50 132.701,63 1.078,88

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  1. Ν.ΠΛΑΓΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Ν.ΦΛΟΓΗΤΩΝ (2 επιστροφές) 49 4 1,1 0 0 5,1 52,33 27.473,25 13.736,63 41.209,88 50.688,15 412,10

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  2. Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
Ν.ΠΛΑΓΙΩΝ (ΜΕ 2 ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 49 4 1,1 0 0 5,1 52,33 27.473,25 13.736,63 41.209,88 50.688,15 412,10

ΤΑΞΙ 1. ΑΓΙΑ ΚΥΡΙΑΚΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΟΥ ΜΑΡΜΑΡΑ 4 4 16

0 0 20 19,3
10.132,50 5.066,25 15.198,75 18.694,46 151,99

ΤΑΞΙ
 2. ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ ΜΑΡΜΑΡΑ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΥ 

ΜΑΡΜΑΡΑ 
3 2 7 0 0 9 9,5 4.987,50 2.493,75 7.481,25 9.201,94 74,81

85 ΤΑΞΙ
ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟΣ ΠΡΟΣ  Ν.ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ -3ο και  4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ 
4

2 6 8

15
7.875,00 3.937,50 11.812,50 14.529,38 118,13

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 1. ΣΥΚΙΑ - ΣΑΡΤΗ - ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ( ΓΙΑ 
ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ) 7 2 78 0 0 80 97 50.925,00 25.462,50 76.387,50 93.956,63 763,88

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 2. ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΥ (ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΡΟΣ 
ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ) 

12 2 25,8 0 0 27,8 34 17.850,00 8.925,00 26.775,00 32.933,25 267,75

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  3. ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - ΕΠΑΛ ΝΙΚΗΤΗΣ 7 2 16,4 0 0 18,4 27 14.175,00 7.087,50 21.262,50 26.152,88 212,63

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 4. ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
12:30) 

5 2 11,9 0 0 13,9 17,5 9.187,50 4.593,75 13.781,25 16.950,94 137,81

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 5. ΔΗΜΟΤΙΚΟ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ - ΟΡΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ -

ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ ( ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
16:00) 

2 2 11,9 0 0 13,9 17,5 9.187,50 4.593,75 13.781,25 16.950,94 137,81

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 1. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ)   
50 1,3 0 0 0 1,3 26,1 13.702,50 6.851,25 20.553,75 25.281,11 205,54

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 2. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ)  
50 1,3 0 0 0 1,3 26,1 13.702,50 6.851,25 20.553,75 25.281,11 205,54

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 3. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  
50 1,3 0 0 0 1,3 26,1 13.702,50 6.851,25 20.553,75 25.281,11 205,54

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 4. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
30 1,3 0 0 0 1,3 17 8.925,00 4.462,50 13.387,50 16.466,63 133,88

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 5. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  
20 1,3 0 0 0 1,3 17 8.925,00 4.462,50 13.387,50 16.466,63 133,88

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
 1. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΜΕΤΑΒΑΣΗ)  
28 1,3 0 0 0 1,3 26,1 13.702,50 6.851,25 20.553,75 25.281,11 205,54
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ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 2. Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ Ν.ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑΣ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 
15 1,3 0 0 0 1,3 17 8.925,00 4.462,50 13.387,50 16.466,63 133,88

 1. ΤΟΡΩΝΗ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΓΕ.Λ. 
ΣΥΚΙΑΣ  14 4 30 14 0 48 74 38.850,00 19.425,00 58.275,00 71.678,25 582,75 Η ΠΡΩΙΝΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ 

ΤΟ ΝΩΡΙΤΕΡΟ ΑΠΌ 
ΤΟΡΩΝΗ ΣΤΙΣ 07:15 

 2. Ν.ΜΑΡΜΑΡΑΣ - ΝΙΚΗΤΗ - ΟΡΜΥΛΙΑ -    
ΓΕΡΑΚΙΝΗ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΙΑ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  )  

7 2 97,4 6 105,4 98 51.450,00 25.725,00 77.175,00 94.925,25 771,75

 3. ΓΕΡΑΚΙΝΗ - ΚΑΛΥΒΕΣ - ΟΛΥΝΘΟΣ -
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ   8 2 38,8 0 0 40,8 22 11.550,00 5.775,00 17.325,00 21.309,75 173,25

90 ΤΑΞΙ Ν.ΦΛΟΓΗΤΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ 1 2 11,2

0 0 13,2 12
6.300,00 3.150,00 9.450,00 11.623,50 94,50

91 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

 ΠΕΥΚΟΧΩΡΙ - ΧΑΝΙΩΤΗ - ΚΡΥΟΠΗΓΗ - 
ΚΑΣΣΝΔΡΕΙΑ - ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΑΓΙΟΣ 

ΜΑΜΑΣ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΩΝ  

9 2 118,6 0 0 120,6 120 63.000,00 31.500,00 94.500,00 116.235,00 945,00

92 ΤΑΞΙ ΚΑΛΑΝΔΡΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΜΑΜΑ 
(ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 1

2 82 84

69
36.225,00 18.112,50 54.337,50 66.835,13 543,38

93 ΤΑΞΙ
ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΙ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΙΕΡΙΣΣΟΥ ( ΜΕ 2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ) 

2

2 18

0 0

0 20

22

11.550,00 5.775,00 17.325,00 21.309,75 173,25

ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 
ΘΕΣΕΩΝ 

 1. ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ - ΑΓΙΑ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ΔΗΜΟΤΙΚΟ / 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ (2 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  13

0 54,4

0 0 54,4 51

26.775,00 13.387,50 40.162,50 49.399,88 401,63

ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 
ΘΕΣΕΩΝ 

 2. ΓΑΛΑΡΙΝΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΑΛΑΤΙΣΤΑΣ (ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1

9,6 9,6 12 6.300,00 3.150,00 9.450,00 11.623,50 94,50

95 ΤΑΞΙ ΠΑΡΑΛΙΑ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 10 10,00 12,00 6.300,00 3.150,00 9.450,00 11.623,50 94,50

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1. ΑΡΝΑΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 50 4 36,6

15 15 70,6 171

5.130,00 2.565,00 7.695,00 9.464,85 76,95

ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΛ ( 
ΑΦΟΡΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ )

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2. ΑΡΝΑΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 18 4 36,6

15 15 70,6 98
2.940,00 1.470,00 4.410,00 5.424,30 44,10

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 3. ΝΙΚΗΤΗ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 8 4 59,6

10 0 73,6 100
3.000,00 1.500,00 4.500,00 5.535,00 45,00

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 50 4 97

10 0 111 247
7.410,00 3.705,00 11.115,00 13.671,45 111,15

 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 5. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 50 4 41,6
10 0 55,6 131

3.930,00 1.965,00 5.895,00 7.250,85 58,95

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

6. ΚΑΣΣΑΝΔΡΕΙΑ - Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΕΠΑΛ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 18 4 97

10 0 111 159
4.770,00 2.385,00 7.155,00 8.800,65 71,55

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7. Ν.ΜΟΥΔΑΝΙΑ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 19 4 41,5

10 0 55,5 85
2.550,00 1.275,00 3.825,00 4.704,75 38,25

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
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97 ΤΑΞΙ ΝΙΚΗΤΗ - ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ 2 4 59,6

10 0 73,6 63

1.890,00 945,00 2.835,00 3.487,05 28,35
ΤΜΗΜΑ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 
ΜΑΙΟΥ- ΙΟΥΝΙΟΥ ΕΠΑΛ ( 
ΑΦΟΡΑ 30 ΗΜΕΡΕΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ )
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