
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ      Χαλκίδα 15-06-2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ      Αρ. Πρωτ. : οικ 126516/3311 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ    Αρ. Πρόσκλησης : 17/2021 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ   

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ 
ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» 

στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης 
μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων των 

άγονων δρομολογίων των 04/2020, 07/2020 & 13/2021 Προσκλήσεων 
παροχής υπηρεσιών 

« Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας 

για δύο σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023” 

 
με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Δ 

879.286.79€ 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Προαιρέσεων
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Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

 

Επωνυμία Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Περιφερειακή 

Ενότητα Εύβοιας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Λ. Χαϊνά 93 

Πόλη Χαλκίδα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 34100 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL642- Εύβοια 

Τηλέφωνο 2221353709-710 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  katsikas.k@evia.pste.gov.gr, 

paliaroutis.k@evia.pste.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Κ. Κατσίκας, Κ. Παλιαρούτης 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pste.gov.gr 

 

Συνοπτική περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου  

Αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων, παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας, για τα σχολικά έτη 

2021-2022 & 2022- 2023, της κατηγορίας Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» και με κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, για τη μεταφορά μαθητών 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευβοίας με κάθε κατάλληλο μέσο 

δημόσιας χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς, από τον τόπο κατοικίας τους στη 

σχολική τους μονάδα και αντίστροφα για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από υπογραφής 

της σύμβασης μέχρι 31-8-2023 σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας, 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου 

δημοσίων συμβάσεων (CPV): 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

Οι επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του αρ. 96276/2990/27-05-2020 ΔΣΑ και της 

παρούσας πρόσκλησης υποδιαιρούνται, αναλυτικά, στα τμήματα του Παραρτήματος Ι της παρούσας 

τα οποία δύνανται να τροποποιούνται είτε με προσθήκη νέων είτε με επιμέρους τροποποιήσεις ή 

κατάργηση δρομολογίων, με βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ, με 

την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας και παράταση της καταληκτικής 

ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα αρ. 65, 66 και 67 του ν. 

4412/2016. 

Η συνολική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο της 
παρούσας πρόσκλησης ανέρχεται στο ποσό των 879.286.79 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 709.102.25€ ΦΠΑ : 170.84.54€). 

Στο ανωτέρω ποσό συμπεριλαμβάνονται: 

α) Δικαιώματα προαίρεσης ποσοστού έως 25%, συνολικού ποσού 115.435.80€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% επί της συνολικής εκτιμώμενης αξίας της παρούσας πρόσκλησης, 

για τις τροποποιήσεις των δρομολογίων και την αναπροσαρμογή του τιμήματος λόγω τιμής καυσίμου. 
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β) Δικαιώματα προαίρεσης ποσού 105.540.80€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% για τετράμηνη 

παράταση των συμβάσεων του παρόντος ΔΣΑ. 

γ) Δικαιώματα προαίρεσης της τετράμηνης παράτασης ποσοστού έως 25%, συνολικού ποσού 
26.385.20€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, επί αυτής, για τις τροποποιήσεις των δρομολογίων. 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ 

ΤΟΥ ΔΣΑ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΤΕΚΝΙΚΩΝ ΚΑΙ  
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

15-06-2021 

 
25-06-2021 και 
ώρα 23:59:59 

 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 9 της υπ’ αριθμ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικής Απόφασης με θέμα 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
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Έχοντας υπόψη: 

1. Τον ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 

2. Τον ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Τον ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1. 

4. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές». 

5. Τον ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

6. Το άρθρο 26 του ν.4024/2011 (Α’ 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

7. Τον ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…». 

8. Τον ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

"Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”. 

9. Το άρθρο 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150). 

10. Τον ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

11. Τον ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”. 

12. Τον  ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 

13. Τον ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 
ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

14. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

15. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”. 

16. Την με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 
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17. Την με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

18. Την αριθμ. 4959/24-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) 2η εγκυκλίου του Υπουργείου Εσωτερικών 

«Διευκρινίσεις επί της υπ΄αριθμ. 50025/26-09-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες”». 

19. Το αρ. Α80838/3671/05-12-18 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών 

«Διευκρινήσεις σχετικά με τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τα οριζόμενα 

της υπ’ αριθμ. 50025/26-09-2018 (Β’4217) κ.υ.α.». (ΑΔΑ: 619Ω465ΧΘΞ-ΡΜ4). 

20. Την υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών». 

21. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  

καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

22. Τον Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης». 

23. Το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ Α΄ 241) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» όπως ισχύει 

24. Το αριθ. πρωτ. 192670/608/28-8-2019 πρακτικό ορκωμοσίας του Περιφερειάρχη. 

25. Την αριθμ. 195090/2921/09.09.2019 (ΦΕΚ 705/τ. Υ.Ο.Δ.Δ/09.09.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Στερεάς Ελλάδας με θέμα «Ορισμός Χωρικών Αντιπεριφερειαρχών Στερεάς Ελλάδας». 

26. Την αριθμ. 204072/3050/20.09.2019 (ΦΕΚ Β’ 3538/20.09.2019) Απόφαση Περιφερειάρχη Στερεάς 

Ελλάδας με θέμα «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς 

Αντιπεριφερειάρχες». 

27. Την αριθμ. 1328/10-03-2017 απόφαση της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, περί χωροταξικής 

κατανομής των μαθητών που φοιτούν στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. 

28. Την αριθμ. 10790/01-09-2017 απόφαση της Α/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας, περί τμημάτων 

ένταξης στα Δημοτικά και Νηπιαγωγεία. 

29. Τις αρ. 3431/13-06-2001, 3473/14-06-2001, 1611/04-06-2009, 2414/29-03-2018, 3380/03-05-2018 

και 4681/12-06-2018 αποφάσεις της Β/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευβοίας   περί χωροταξικής 

κατανομής των μαθητών που φοιτούν στα Γυμνάσια και Λύκεια(ΓΕΛ, ΕΠΑΛ) αρμοδιότητά τους. 

30. Τα έγγραφα των Δήμων της Π.Ε. Εύβοιας περί μη ύπαρξης δημοτικής συγκοινωνίας και 

κατάλληλων ιδίων μέσων: 

 To αριθμ. πρωτ. 4/2020/15-01-2020 έγγραφο του Δήμου Ιστιαίας-Αιδηψού. 

 Το αριθμ. πρωτ. 312/21-01-2020 έγγραφο του Δήμου Καρύστου. 

 Τα αριθμ. πρωτ.347/16-01-2020 και 343/12-03-2020 έγγραφα του Δήμου Μαντουδίου-Λίμνης- 

Αγ. Άννας. 

 Το αριθμ. πρωτ. 522/15-01-2020 έγγραφο του Δήμου Διρφύων-Μεσσαπίων. 

 Το αριθμ. πρωτ. 1939/24-02-2020 έγγραφο του Δήμου Ερέτριας.  

 Το αριθμ. πρωτ. 222&219/13-01-2020 έγγραφο του Δήμου Σκύρου. 

 Το αριθμ. πρωτ. 544/29-01-2020 έγγραφο του Δήμου Κύμης-Αλιβερίου. 
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 Τα αριθμ. πρωτ. 3514/6-2-2020 και 129/11-03-2020 έγγραφα του Δήμου Χαλκιδέων. 

31. Το υπ’ αρ. ΤΤ7874/928/17-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Ευβοίας περί μη ύπαρξης κατάλληλων ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων και μη έγκρισης αστικών 

περιοχών. 

32. Το υπ’ αρ. 7874/928/15-01-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Ευβοίας περί χορήγησης αδειών κυκλοφορίας ΤΑΞΙ άνω των 5 θέσεων στην Π.Ε. Ευβοίας. 

33. Το υπ’ αρ. 236623/24823/09-11-2020 έγγραφο της Δ/νσης Μεταφορών και Επικοινωνιών της Π.Ε. 

Ευβοίας περί μετατροπής υφισταμένων αδειών ΕΔΧ σε ΕΔΧ-ΕΙΔ ΜΙΣΘΩΣΗΣ στην Π.Ε. Ευβοίας. 

34. Την αρ. 1270/110/04-01-2021 απόφαση του Περιφερειάρχη Στερεάς Ελλάδας περί έγκρισης 

πινάκων χειμερινών δρομολογίων 2020-2021 του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. ΕΥΒΟΙΑΣ. 

35. Την αρ. 107/18-03-2015 απόφαση του Δήμου Χαλκιδέων περί έγκρισης της αρ. 35/2015 απόφασης 

της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής σχετικά με την έγκριση των δρομολογίων αστικής συγκοινωνίας 

εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων . 

36. Την αρ. 315/24-09-2018 απόφαση του Δήμου Χαλκιδέων περί επέκτασης των δρομολογίων αστικής 
συγκοινωνίας εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Χαλκιδέων . 

37. Τα στοιχεία που καταχωρήθηκαν από τους Δ/ντές των σχολικών μονάδων χωρικής αρμοδιότητας 

ΠΕ Ευβοίας, στην online εφαρμογή http://84.205.238.46/ST2020/Logo.wgx, σχετικά με τους 

εκτιμώμενους δικαιούχους μεταφοράς μαθητών του σχολικού έτους 2020-2021. 

38. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευβοίας, κατά τα σχολικά έτη 

2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.  

39. Τις με αρ. οικ. 1744/30-04-2020 ( ΑΔΑ: 63ΩΖ7ΛΗ-ΜΟΦ)και 6844/07-01-2021( ΑΔΑ: 6Ψ6Ψ7ΛΗ-ΜΛΠ) 

βεβαιώσεις του άρθρου 7 της 50025/2018 ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών, του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. 

Εύβοιας, περί αναγκαιότητας πραγματοποίησης δρομολογίων με Δημόσια σύμβαση, λόγω μη 

ύπαρξης αντίστοιχου δρομολογίου με συγκοινωνιακό φορέα.  

40. Τα αρ. 61603/1874/14-04-2020, 66080/2004/28-04-2020, 66677/2027/28-04-2020, 

59912/1828/28-04-2020, 66081/2005/21-04-2020 και 258755/8281/17-12-2020 έγγραφα της 

Δ/νσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την κοστολόγηση των δρομολογίων μεταφοράς 

μαθητών της Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας. 

41. Τα αρ. πρωτ. 31312/19-03-2020 και 127470/01-12-2020 Δελτίο Τιμών Υγρών Καυσίμων της Γενικής 

Γραμματείας Εμπορίου. 

42. Τα αρ. 6616/04-12-2020 και 985/02-03-2021 έγγραφα του τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας 

και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την κοστολόγηση των νέων 

μαθητικών δρομολογίων για την ανάθεση του έργου «Μεταφοράς Μαθητών στην Περιφερειακή 

Ενότητα Εύβοιας για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023». 

43. Τα από 14-01-2021, 21-01-2021 και 02-03-2021 ηλεκτρονικά μηνύματα του τμήματος Δια Βίου 

Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης Π.Ε. Εύβοιας σχετικά με την μη 

ανάγκη χρήσης των δρομολογίων με κωδικούς 416 «Αγ. Κυριακή – Παραλία & επιστρ» και 1197 « 

Λιβάδεια (Ερέτριας) – Αμπελώνες (Ερέτριας ) – Ερέτρια & Επιστρ.». και την ανάγκη χρήσης του 

δρομολογίου 1250 «Χαλκίδα – Χαλκίδα (ΕΔΡΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ ) & ΕΠΙΣΤΡ.». 

44. Την αριθ. 98/21-01-2019 (Πρακτικό 3ο, Θέμα 22ο, ΑΔΑ: ΩΗΜΧ7ΛΗ-349) Απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σχετικά με τη Συγκρότηση Επιτροπών – Οργάνων 

διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 

Α’ 147/08.08.2016). 

45. Την αριθμ. 336/2019 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

με θέμα: “Έγκριση Προϋπολογισμού έτους 2020, συνοπτικού προϋπολογισμού εσόδων/εξόδων 

2020 και συνοπτικού πίνακα τριετούς προϋπολογισμού της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και το 

αριθμ. 8028/218847/23-12-2019 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Θεσσαλίας-Στερεάς 

Ελλάδας «Επικύρωση της αριθμ. 336/2019 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 

46. Το αριθ. πρωτ. 1990/12-05-2020(20REQ006691929) πρωτογενές αίτημα, με το αριθ. πρωτ. 

2010/13-05-2020 τεκμηριωμένο, του τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης της 
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Δ/νσης Ανάπτυξης για την πίστωση που απαιτείται για την μεταφορά των μαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Ευβοίας  για τρία σχολικά έτη (2020-2021, 2021-2022, 2022-2023).  

47. Την υπ αριθμ. 92822/2905/22-05-2020 Απόφαση Ανάληψης δαπάνης της Περιφερειακής Ενότητας 

Ευβοίας (ΑΔΑ: 6ΟΞΓ7ΛΗ-6ΣΣ), η οποία βαρύνει τον ΚΑΕ 0821 η οποία καταχωρήθηκε με ΑΑ: 2615 

στο μητρώο δεσμεύσεων του Τμήματος Οικονομικής Διαχείρισης & Δημοσιονομικού Ελέγχου Π.Ε. 
Εύβοιας (ΑΔΑΜ 20REQ006749921 2020-05-22). 

48. Την αριθμ. 611/19-05-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ ΩΚΦΧ7ΛΗ-ΑΜ8, αρ. Πρακτικού 17ο ) με την οποία: εγκρίνονται οι όροι της 

παρούσας διακήρυξης. 

49.  Την αριθμ. 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξη για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

« Μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-

2022 & 2022-2023 μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού 

προϋπολογισμού 14.149.742,66€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Προαιρέσεων. 

50. Τις αρ.810/7-7-2020, 903/21-07-2020, 994/04-08-2020, 1146/15-09-2020, 1367/20-10-2020 και 
1602/24-11-2020, 141/02-02-2021, 239/23-02-2021, 265/02-03-2021, 436/06-04-2021, 590/27-04-
2021 και 615/01-05-2021 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 
Ελλάδας σχετικά με την έγκριση και ένταξη στα μητρώα των κατηγοριών των συμμετεχόντων 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν αίτηση συμμετοχής στον ηλεκτρονικό διαγωνισμό της 
96276/2990/27-05-2020 διακήρυξης ΔΣΑ για την Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών 
μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητα Π.Ε. Εύβοιας για τρία σχολικά 
έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023. 

51. Την 04/2020 πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 ΑΔΑΜ (20PROC007084528 2020-
07-24) για την υποβολή προσφορών για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 

96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών με τίτλο «Μεταφορά Μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων Α/θμιας και Β/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-

2021, 2021-2022 & 2022-2023» στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. (με Α/Α 

Συστήματος: 95364). 

52. Την 544/20-04-2021 (Πρακτικό 16ο, Θέμα 37ο, ΑΔΑ: 6ΗΤ77ΛΗ-ΣΦΔ) απόφαση Οικονομικής 

Επιτροπής της Π.Στ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το υπ’ άριθμ.  4.3/24-12-2021 (ολοκληρώθηκε στις 

22-03-2021) πρακτικό  της Επιτροπής διενέργειας του Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών 

που αφορούν τον έλεγχο των δικαιολογητικών Προσωρινού Αναδόχου – Αποδεικτικά Μέσα,  της 

04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 (ΑΔΑΜ: 20PROC007084528 2020-07-24) 

Πρόσκληση για την υποβολή προσφορών  για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα 

πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

«Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-

2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ, συνολικού προϋπολογισμού 7.256.787,76 € 

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α Συστήματος: 95364) 

και σύμφωνα με την οποία προέκυψαν άγονα τα τμήματα Δ106, Δ126, Δ130, Δ72, Δ73, Δ6, Δ11, 

Δ84, Δ194, Δ108, Δ125, Δ112, Δ149, Δ157, Δ207, Δ110, Δ132, Δ156, Δ180, Δ172 και Δ181. 

53. Την με αρ. 1635/01-12-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε με την οποία 

εγκρίθηκαν τα πρακτικά 7.1 και 7.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης 

Προσφορών της 07/2020 με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ 

«ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-

06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-

2020 πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-

2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 

2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α 





 

Σελίδα 8 

Συστήματος: 100304» και σύμφωνα με την οποία προέκυψαν άγονα τα τμήματα Δ100, Δ114, 

Δ118, Δ126, Δ134, Δ158, Δ171, Δ174, Δ175, Δ179,Δ181, Δ183, Δ187, Δ189, Δ198, Δ214, Δ223, 

Δ231, Δ38, Δ39, Δ4, Δ47, Δ5, Δ54, Δ63, Δ66, Δ70, Δ71 και Δ9. 

54. Τη

ν με αρ. 92/26-01-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε με την οποία εγκρίθηκε το 

πρακτικό 7.3 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 07/2020 

με αρ. πρωτ. 213747/6438/14-10-2020 Πρόσκλησης για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ –ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 

ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης 

μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής 

υπηρεσιών των άγονων δρομολογίων της 04/2020 με αρ. πρωτ. 147584/4385/24-07-2020 

πρόσκλησης «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας 

Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-

2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 

2.846.003,73 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των δικαιωμάτων προαίρεσης». Α/Α 

Συστήματος: 100304» και σύμφωνα με την οποία γίνονται α̟οδεκτές οι τεχνικές ̟ροσφορές 

των οικονοµικών φορέων και αναδεικνύονται οι προσωρινοί ανάδοχοι του διαγωνισμού για τα 

τμήματα Δ70, Δ38, Δ63, Δ66, Δ47, Δ179, Δ187, Δ214, Δ5, Δ158 και Δ183. 

55. Την 13/2021 πρόσκληση με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 ΑΔΑΜ (21PROC008370515 2021-

03-31) για την υποβολή προσφορών νέων δρομολογίων για την κατηγορία Δ «ΕΔΧ - ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 

ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 (20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης 

μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

« Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης 

χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-

2022 & 2022-2023” με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και Προαιρέσεων στη Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr. (με 

Α/Α Συστήματος: 108364).  

56. Την 

με αρ. 618/11-05-2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής Π.Στ.Ε με την οποία εγκρίθηκαν τα 

Πρακτικά 13.1 & 13.2 της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και Αξιολόγησης Προσφορών της 

12/2021 με αρ. πρωτ. 64721/1776/31-03-2021 πρόσκλησης για την υποβολή προσφορών για την 

κατηγορία Δ «ΕΔΧ ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» στα πλαίσια της 96276/2990/27-05-2020 

(20PROC006792296 2020-06-01) Διακήρυξης μέσω ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ 

(ΔΣΑ) για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς μαθητών των δημόσιων 

σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 με την χρήση του 

ΕΣΗΔΗΣ,  συνολικού προϋπολογισμού 1.347.679,59€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. και των 

δικαιωμάτων προαίρεσης Α/Α Συστήματος: 108364» και σύμφωνα με την οποία προέκυψαν άγονα 

τα τμήματα Δ244, Δ246, Δ248, Δ254, Δ255, Δ259, Δ263, Δ265, Δ268, Δ275 και Δ285. 

57. Το με αρ. πρωτ. 97440/2616/13-05-2021 του τμήματος Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και 

Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης περί επανελέγχου άγονων δρομολογίων με μεταφορικό μέσο 

ΕΔΧ- ΤΑΞΙ έως 4 θέσεων δεν υπάρχει πλέον ανάγκη χρήσης των Δ72, Δ73 και Δ180. 

58. Την αριθμ. 729/01-06-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΑΔΑ ΨΖΓ67ΛΗ-1ΝΤ, αρ. Πρακτικού 21
ο
, Έκτακτο Θέμα 1

ο
 ) με την οποία: εγκρίνονται 

οι όροι της παρούσας πρόσκλησης. 
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ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 

τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, 
έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών, στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ» για την 
παροχή υπηρεσιών νέων δρομολογίων, μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολικών μονάδων 
Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας για δύο 
σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023 όπως καταθέσουν προσφορές για την ανάθεση των δρομολογίων 
της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας, που επισυνάπτονται στην παρούσα πρόσκληση. 

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, αριθμός συστημικού διαγωνισμού  134335 εντός δέκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω 
ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή τις 25-06-2021 και ώρα 23:59:59. 

Η υποβολή των προσφορών διέπεται από τον Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 33, 36 και 37 και την 

Υπουργική Απόφαση υπ΄αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β/2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και 

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος  

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή της. 

Η παρούσα πρόσκληση, οι Συμβάσεις που θα ανατεθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών, καθώς και 
κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και για το οποίο 
δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, διέπονται από τους όρους 
της υπ΄αρ. 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης για την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Περιφερειακής 
Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023.
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Άρθρο 1Ο
 

Πρόσκληση και Υποβολή Προσφορών 

 

1.1  Δικαίωμα υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι οποίοι, κατά την 
ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών και έχουν εγγραφεί 

στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ», σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.3 της 96276/2990/27-

05-2020 Διακήρυξης για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς μαθητών των 

δημοσίων σχολικών μονάδων Α’/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής 

Ενότητας Εύβοιας για τρία σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 μέσω Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών. 

Η παρούσα πρόσκληση απευθύνεται μόνον στους εγγεγραμμένους στην κατηγορία, στην οποία η 
πρόσκληση αφορά.   

Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της παρούσας πρόσκλησης.  

 

1.2 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών 

1.2.1.α  Υποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 

μέσω Δυναμικού Συστήματος Αγορών, καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα ΙΙ αυτής 

για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.  

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα (δρομολόγια ή ομάδα 

δρομολογίων), στα οποία αφορά η παρούσα πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά αφορά στο 

σύνολο του κάθε τμήματος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά, είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 

τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 

είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 

μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική 

πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 

ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

1.2.1.β  Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 72 

του ν. 4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά 

την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που 

λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-

μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 

εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 

Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
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γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 

μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 

εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) την ημερομηνία έκδοσης, 

β) τον εκδότη, 

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 

η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης),  

ζ) τους όρους ότι:  

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως και  

ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, 

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,  

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή 

μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται 

και  

ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της 

σχετικής σύμβασης.  

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών επιστολών επισυνάπτονται  στο Παράρτημα VI της 96276/2990/27-05-
2020 Διακήρυξης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 

την εγκυρότητά τους. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) 
ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης θα πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες 

μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο ολοκλήρωσης. 

1.2.1.γ  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται όπως: 

α) διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 

απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της 

Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και  

β) κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο Δυναμικό 

Σύστημα Αγορών και έχουν εγγραφεί στην κατηγορία Δ «ΕΔΧ-ΤΑΞΙ ΕΩΣ 4 ΘΕΣΕΩΝ». 
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Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα 

δικαιολογητικά της προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα 

αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται 

ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα 

προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 

βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 

προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή της. 

1.2.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται η εγγύηση συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και τυχόν λοιπά δικαιολογητικά που 
σχετίζονται με την τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα 

αναλυτικά οριζόμενα στην παρ. 1.3.1. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 

προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1.3.2.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του ΕΣΗΔΗΣ τα στοιχεία εκείνα της 

προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 

νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 

την αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις 
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ. Στην συνέχεια παράγονται τα σχετικά ηλεκτρονικά 
αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού 

αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 

σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο 

pdf. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά  της προσφοράς του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν 

ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 

εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Ειδικά για τους 

αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, ισχύουν τα οριζόμενα παράγραφο 1.2.1.γ του παρόντος. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 

οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

1.2.3 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 

δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 

έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 

να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
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που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπονται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά την 
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα 

δικαιολογητικά και στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

 

1.3 Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών 

1.3.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

1.3.1.1 Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:  

α) την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016, σύμφωνα 

με το υπόδειγμα του Παραρτήματος VI της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 

β) την τεχνική προσφορά σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος IV της 96276/2990/27-05-2020 

Διακήρυξης 

γ) τις Υπεύθυνες Δηλώσεις της παραγράφου 1.3.1.3 

 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 

κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης (ήτοι την αποστολή της 

σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών). 

1.3.1.2 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω 
υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ευρώ (€) σε ποσοστό 0.5% της εκτιμώμενης αξίας, χωρίς 

το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί της εκτιμώμενης αξίας του τμήματος (δρομολόγιο) ή των τμημάτων 

(δρομολόγια), μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, για το 

οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά και είναι απαραίτητη για την έγκυρη συμμετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης. Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων θα υπάρχει 

σχετική στήλη με την ένδειξη «Εγγύηση Συμμετοχής», όπου θα αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό της 

εγγυητικής επιστολής κάθε τμήματος της σύμβασης, στους πίνακες των δρομολογίων όπως αυτά 

αναλυτικά θα καθοριστούν στις επιμέρους προσκλήσεις.  

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 102 

του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τον 

προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος τόσο της προσφοράς όσο και της εγγύησης συμμετοχής. 

Ομοίως, απορρίπτεται η προσφορά, εφόσον η παράτασή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση 

της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 

στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της 
96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 

δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
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1.3.1.3  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 

τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο «Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων» του Παραρτήματος ΙΙ 
της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και 

προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 

αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα 

με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Η Τεχνική 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.  

Μαζί με την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf 

τα ακόλουθα δικαιολογητικά. Από τα παρακάτω δικαιολογητικά προσκομίζει σε σφραγισμένο φάκελο, 
με την ένδειξη ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του οικονομικού φορέα 
και ο αριθμός και πλήρης τίτλος της διακήρυξης, μόνο τα έγγραφα και στοιχεία που δεν έχουν 
εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του 
υπογραφή κατά περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 

Απαιτούμενα δικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς: 

1. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής:  

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. 

Ειδικώς για τα ΕΔΧ οχήματα θα δηλώνεται επιπλέον ότι τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της 
έδρας-διοικητικής μονάδας. 

Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 

υπογραφής. 

Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί 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, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 
μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης, κατατεθειμένου στην 

αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, 

εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες 

λεωφορείων που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω του ειδικού νομικού καθεστώτος που διέπει τη 

σύσταση και λειτουργία τους. 

2. Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις οποίες οι 

ανωτέρω θα δηλώνουν ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, β) δεν έχουν 
παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 

324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης 

παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), 

προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης 

(ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), γ) δεν έχουν 

καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός 

(1) έτους, δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
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3. Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις οποίες οι 

ανωτέρω θα δηλώνουν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας: 

α) για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 

4587/27.12.2017) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, 

β) για τους οδηγούς Λεωφορείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 

Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών, 

γ) για τους συνοδούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25- 10-2017 

(ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) 
απόφαση Υπουργού Υγείας.  

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με ποινή 

αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

Υπενθυμίζεται ότι προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, με την ένδειξη ΝΑ 
ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ, στον οποίο θα αναγράφεται το όνομα του οικονομικού φορέα και ο αριθμός και 
πλήρης τίτλος της διακήρυξης, εντός τριών (3) ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή μόνο τα 
δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και 
κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

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 σε μορφή .pdf. 

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τα εξής: 

 

                                                                ΠΡΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ. ΧΑΪΝΑ 93 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΚ  34100. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. οικ 126516/3311 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ 

ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων 

της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα σχολικά έτη 

2021-2022 & 2022-2023 με καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών την 25-06-2021 

και ώρα 23:59:59.» 

 

ΑΠΟ 

Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ 

 

1.3.2 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

1.3.2.1 Με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονομική Προσφορά 

συντάσσεται με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ορίζεται κατωτέρω.  

Οι συμμετέχοντες, στην οικονομική προσφορά, θα δηλώνουν το κόστος ημερήσιου δρομολογίου 
(όπου δρομολόγιο θα νοείται το τμήμα) που προσφέρουν. Η προσφερόμενη τιμή της παρεχόμενης 





 

Σελίδα 16 

υπηρεσίας θα αναγράφεται σε ΕΥΡΩ με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων, ανά τμήμα, μετά 

την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν. 

Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης 

μέχρι τη λήξη της. 

Για τυχόν άσκηση δικαιώματος προαίρεσης από την Περιφερειακή Ενότητα Εύβοιας, εφαρμόζονται 
τα σχετικώς οριζόμενα της υπ΄αρ. 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης του Δυναμικού Συστήματος 
Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων της Π.Ε. Εύβοιας για 
τα σχολικά έτη 2020-2021,  2021-2022 και 2022-2023. 
 

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.  

Αν στο ηλεκτρονικό σύστημα δεν μπορεί να αποτυπωθεί αναλυτικά η οικονομική προσφορά, ο 

προσφέρων θα επισυνάψει στον (υπο)φάκελο “οικονομική προσφορά” την ηλεκτρονική οικονομική 

προσφορά του ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία (σύμφωνα με το 

υπόδειγμα που υπάρχει στο Παράρτημα V της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Με την κατάθεση της Οικονομικής Προσφοράς συνυποβάλλεται Υπεύθυνη δήλωση, ψηφιακά 

υπογεγραμμένη για το χρόνο ισχύος αυτής, σύμφωνα με την παράγραφο 1.4.1. 

1.3.2.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του 
συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την Πρόσκληση, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν 
αναπροσαρμόζονται.  

1.3.2.3 Απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,  

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 

4412/2016,  

γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

(άρ. 97 παρ. 1) και  

δ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την 

αναθέτουσα αρχή. 

1.4 Χρόνος Ισχύος Προσφορών και Λόγοι Απόρριψης αυτών 

1.4.1 Χρόνος ισχύος προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 

(12) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
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Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 1.3.1.2 της παρούσας, κατ' 

ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 

προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 

συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους, ενώ οι λοιποί οικονομικοί φορείς αποκλείονται. 

Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 

το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, είτε να παρατείνουν την 

προσφορά τους είτε όχι. 

 

1.4.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 1.2 (Γενικοί 

όροι υποβολής προσφορών), 1.3 (Περιεχόμενο φακέλων προσφορών), 1.4.1 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 

καθώς και στις παραγράφους 2.1 (Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), 2.2 (Αξιολόγηση προσφορών), 

2.3 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή, στην περίπτωση που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν 

αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της 

παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2.1 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται 

στην παρούσα διακήρυξη. 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 

(παρ.2.2.3.4 περ. γ της παρούσας) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 

καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

Άρθρο 2Ο
 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

2.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της ΠΕ Ευβοίας 

(Γνωμοδοτική επιτροπή διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων διαγωνισμών), προβαίνει στην 
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έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, στο πλαίσιο της κάθε 

επιμέρους πρόσκλησης, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και 

ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» γίνεται 

τέσσερις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 2.1 της 
παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 

δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 

τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

2.2 Αξιολόγηση προσφορών 

2.2.1  Κριτήριο Ανάθεσης / Επιμέρους κριτήρια προσδιορισμού των υπό ανάθεση τμημάτων στον ίδιο 
προσφέροντα 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

τιμής. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός 

μειοδότη σε  περισσότερα του ενός τμήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι τα διατιθέμενα από αυτόν μέσα 

δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τμημάτων,  τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που 

θα του ανατίθενται, είναι, κατά προτεραιότητα και σε φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:  

αα) κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος  

Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τμήμα/ τμήματα, στο οποίο/-α, ο 

μειοδότης είναι ο μοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύμφωνη με τους όρους της παρούσας. 

Η ανάθεση τμημάτων στον μειοδότη, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν αποκλείει την ανάθεση 

σε αυτόν και άλλων τμημάτων, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου κριτηρίου, ως κατωτέρω. 

αβ) το κριτήριο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής  

Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται, μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, στα εναπομείναντα 

τμήματα, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες, πέραν του μειοδότη.  

Σύμφωνα με αυτό, ανατίθενται στον μειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τμήμα/τμήματα με την 

υψηλότερη προσφερόμενη από αυτόν τιμή. 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή πρώτα επιλέγει τον 

ανάδοχο των τμημάτων με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Εν συνεχεία, εφαρμόζει τα προαναφερόμενα 
κριτήρια προσδιορισμού των ανατιθέμενων τμημάτων. 

2.2.2  Διαδικασία Αξιολόγησης  

Μετά την κατά περίπτωση 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. 

Ειδικότερα : 





 

Σελίδα 19 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα 

του ελέγχου της εγγυητικής επιστολής αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων την εγγυητική επιστολή έκρινε αποδεκτή. Η αξιολόγηση 

γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 

τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 

αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 

πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», μόνο 
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 

(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών εκείνων των 

προσφερόντων, των οποίων οι φάκελοι «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» έγιναν 

αποδεκτοί  και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 

την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 

κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 

αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 

προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 

από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Γνωμοδοτικής 

επιτροπής διενέργειας/αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών, παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή (Οικονομική Επιτροπή της Π.Σ.Ε.), μια απόφαση, με την 

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

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

προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των 

πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.6 της 

96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης. 

2.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά μέσα) 

2.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 

πρόσκληση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 

(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 

όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, ως αποδεικτικά στοιχεία για 

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης , 

καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 – 2.2.7 αυτής. 

2.3.2 Αποδεικτικά μέσα 
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Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 

όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης αναφορικά με 

την εγγραφή τους στο ΔΣΑ, καθώς και στην παράγραφο 1.1 της παρούσας αναφορικά με την υποβολή 

προσφορών, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, κατά την υποβολή των 
δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 

παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, οι φορείς στην 

ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν 

ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7) της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης. 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 

εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 

αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 

έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. Τα ανά περίπτωση προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, απόσπασμα του σχετικού 
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από 

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

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

που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως 

άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 

οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 

αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.2.3.1 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης. 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης 

πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να προκύπτει ότι ο 
οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης κύριας και επικουρικής, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (άρθρο 80 

ν.4412/2016). 

Επιπλέον για τους προσωρινούς αναδόχους, οι οποίοι έχουν την εγκατάστασή τους στην Ελλάδα 

απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρονται οι Οργανισμοί Κοινωνικής Ασφάλισης ( κύριας 

και επικουρικής) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 

 

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως 

προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του (άρθρο 80 

ν.4412/2016). 
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Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα και με τα ανωτέρω, οι Οικονομικοί Φορείς που συμμετέχουν στην παρούσα 
διαδικασία θα πρέπει να μεριμνούν ώστε να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά φορολογικής και 
ασφαλιστικής ενημερότητας, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της αίτησης συμμετοχής 
καθώς και της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, 
προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα εν λόγω πιστοποιητικά 
υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 του ν. 4412/2016 από τον 
προσωρινό ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 
 
• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του που εκδίδεται από 

την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε 
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου. 

 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 

τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 

διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το 

πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 

κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 

για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ 

Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet). 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, πιστοποιητικό 
από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να 

έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις 
επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 

ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 

έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού 

φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 

έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 

2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της 96276/2990/27-05-

2020 Διακήρυξης, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 

κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 

ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 

είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 

ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 

καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 

καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης. Οι επίσημες 

δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, υπεύθυνη 
δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι 
στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 
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δ) για την παράγραφο 2.2.3.5 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, δικαιολογητικά 
ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται 

της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 

τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 

από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 

μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 

είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 

της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 

οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 

μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 

με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 

το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 

τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν 

έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 

από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 

τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 

κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 

γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 

τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 

από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 

των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 

μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα 
με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης (απόδειξη 

καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση 

του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του 

αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 

το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 

από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 

απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα:   

α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο 

επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση, 
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β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, την οποία διαθέτουν ανάλογα με τον 

τύπο του οχήματος. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή τους. 

 

Β.3.: Δεν απαιτείται η απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας. 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της 96276/2990/27-05-2020 

Διακήρυξης οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) Άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και 

εφεδρικό).  

β) Ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο 

(βασικό και εφεδρικό),  

γ) Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε 

δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό).  

δ) Βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόμιμο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται 

κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται, αντ’ αυτής, προσκομίζεται υπεύθυνη 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση 

και αναφέρεται η σχετική νομοθετική/κανονιστική διάταξη στην οποία αυτή εδράζεται.  

ε) Άδεια ή άδειες οδήγησης (και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν), οι οποίες θα 

είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών)  
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-

2023. 

Για τους οδηγούς των Λεωφορείων εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα του άρθρου 8 της υπ αριθ. 

Α3/οικ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και, ειδικώς, οι διατάξεις του άρθρου 8 αυτής με 

το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των κατηγοριών αδειών οδήγησης.  

 
στ) Φωτοαντίγραφα Ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ), άδεια 
οδικού μεταφορέα (λεωφορεία) και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν),εφόσον 

αυτή απαιτείται,  ειδική άδεια μεταφορέα για τα φυσικά πρόσωπα που συμμετέχουν στο διαγωνισμό για 
τη μεταφορά των μαθητών. Εφόσον ο μεταφορέας είναι Νομικό Πρόσωπο (Κοινοπραξία, Συνεταιρισμός, 

Α.Ε.) οφείλει να καταθέσει την «ειδική άδεια μεταφορέα» του Νομικού Προσώπου, οι οποίες θα είναι σε 

ισχύ,  τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών)  όσο και 

κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της, 31-08-2023. Η 

ισχύς της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος είναι  πενταετής (παρ. 8 άρθρου 14 του π.δ. 243/1987 

ΦΕΚ Α΄104) και π.δ. 244/1987 ΦΕΚ Α΄104), ενώ στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική εξέταση 

διαπιστωθεί ότι εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και διανοητικής 

ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 και χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ» αλλά πάσχει από πάθηση που είναι δυνατόν να τον 

καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο από τα πέντε (5) έτη ή ειδικώς για 

67χρόνους κατόχους ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ αυτοκινήτου που αιτούνται την ανανέωση 
αυτής σε διάστημα μικρότερο από τα δύο (2) έτη, ο ιατρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό 

Υγείας να εισάγει παρατήρηση περί της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε συντομότερο 

χρονικό διάστημα (παρ. 3 άρθρο 3 της υπ’ αριθ. οικ. Α79574/5488/16 (ΦΕΚ Β΄4587/27.12.2017) 

Υπουργικής Απόφασης. 

 
Διευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται η αντίστοιχη ειδική άδεια μεταφορέα που 
αντίστοιχη σε κάθε όχημα που χρησιμοποιείται στη μεταφορά μαθητών (είτε πρόκειται για ιδιόκτητο 
είτε πρόκειται για παραχωρούμενο όχημα, είτε για όχημα τρίτου/υπεργολάβου) 
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ζ) Τέλος, μαζί  με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 

προσκομίζονται τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών :  

    ι) ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, σύμφωνα με τα σχετικώς 

οριζόμενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’ αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).  

   ιι) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο 

έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας 

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι 

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

(σύμφωνα με το αρ.10 της ΚΥΑ Μεταφοράς Μαθητών) 

 

η) Συμφωνητικό μίσθωσης, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το 

Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο. 

Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, οι ως άνω απαιτήσεις 

τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από όλα τα μέλη της ένωσης. 

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 

σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), τα οποία πρέπει να 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα 
πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 

πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 

(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 

εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 

εκπροσώπου. 

Β.6 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 

οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Β.7 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.8 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης για την απόδειξη ότι θα έχει 

στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων 

αυτών για τον σκοπό αυτό.  
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Γ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 

μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 

Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 

φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 

δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 

και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 2.3.1 του παρόντος, αίτημα προς το 
αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με 

αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, 

η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 

δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, σε 

οποιοδήποτε στάδιο, πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 

5 εδ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 

εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii)  από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 

και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 της 

96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 

προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει, με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 

Σύμβασης, ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 

ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 της 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης, η 

διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη από την Επιτροπή 
του Διαγωνισμού πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα 

οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για 

τη λήψη απόφασης είτε για την ανάθεση της σύμβασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του 

προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 

θα αναγράφει τα εξής: 
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                                                                            ΠΡΟΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

ΓΕΝ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ- 

Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Λ. ΧΑΪΝΑ 93 

ΧΑΛΚΙΔΑ ΤΚ  34100. 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ΄ΑΡΙΘΜ. οικ 126516/3311 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας 

Εύβοιας της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023» 

 

ΑΠΟ 

(Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.) 
 

ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ 

 

 

2.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

2.4.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

2.4.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 

35 και 36 του ν. 4129/2013, καθώς και το άρθρο 33 παρ. 11 του ν.4412/2016  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 

του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ιδίου νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου 

ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, εντός 

προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό 

έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

2.5 Προσκόμιση εγγράφων πριν από την υπογραφή της σύμβασης 

Μετά την, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, πρόσκληση του αναδόχου όπως προσέλθει για την 

υπογραφή του συμφωνητικού, και εντός της τεθείσας σε αυτόν προθεσμίας, ο ανάδοχος πρέπει να 

προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή: 
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α) Υπεύθυνη δήλωση του, στην οποία θα δηλώνονται τα απαιτούμενα της παρ. 3γ του άρθρου 105 του Ν. 

4412/2016. 

β) Υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, στις 

οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην υπ’ αριθ. 
50025/19.9.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες” αδικήματα, καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.  

Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

Εάν δεν προσκομιστούν, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, μία ή περισσότερες από τις 

προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, τίθεται νέα προθεσμία στον ανάδοχο, με έγγραφο του Τμήματος 
Προμηθειών της ΠΕ Ευβοίας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου. Σε κάθε 

περίπτωση, η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 20η ημέρα από την κοινοποίηση της 

έγγραφης πρόσκλησης για την υπογραφή σύμβασης. 

Εάν και στη νέα ταχθείσα προθεσμία δεν προσκομιστούν μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες 
δηλώσεις, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της σύμβασης και, εν συνεχεία, η ΠΕ 

Ευβοίας δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.4.3 της 

96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση 

υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

 

Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αρ. 96276/2990/27-05-2020 Διακήρυξης για την Εφαρμογή 
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων 
σχολείων της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας. 

 

 

       Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ  

        ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ  

 

 

         ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 
 
 
 
 





 

Σελίδα 28 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Δ "ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΔΧ - ΤΑΞΙ)"  
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1 Δ4 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΙΡΦΥΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΑΜΦΙΘΕΑ-

ΚΑΘΕΝΟΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 
147 ΝΗΠ. 

ΚΑΘΕΝΩΝ 2 ΤΑΞΙ 0 0 800 3000 0 0 3800 2 08:15 13:00 0,00 350 22,51   7.878,50   1.969,63   1.800,80   450,20   12.099,13   2.903,79   15.002,92   39,39   

2 Δ6 
ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΡΦΥΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΨΑΧΝΑ & 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
595 Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 

2ο 2 ΤΑΞΙ 0 0 9700 0 0 0 9700 2 08:10 13:15 0,00 350 33,04   11.564,00   2.891,00   2.643,20   660,80   17.759,00   4.262,16   22.021,16   57,82   

3 Δ9 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΙΡΦΥΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΚΑΜΑΡΙΤΣΑ-

ΨΑΧΝΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
864 Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 

3o  2 ΤΑΞΙ 0 0 12200 0 0 0 12200 2 08:10 13:15 0,00 350 37,76   13.216,00   3.304,00   3.020,80   755,20   20.296,00   4.871,04   25.167,04   66,08   

4 Δ11 
ΔΗΜΟΣ 
ΔΙΡΦΥΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 
ΨΑΧΝΑ-

ΠΑΛΙΡΡΟΙΑ 

(ΟΛΟ) 
963 Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 

3o  1 ΤΑΞΙ 800 0 2200 0 0 0 3000 1   16:00 0,00 350 10,35   3.622,50   905,63   828,00   207,00   5.563,13   1.335,15   6.898,28   18,11   

5 Δ244 
ΔΗΜΟΣ 

ΔΙΡΦΥΩΝ 

ΜΕΣΣΑΠΙΩΝ 

ΨΑΧΝΑ (ΟΔΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ) -

ΨΑΧΝΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1229 Δ.Σ. ΨΑΧΝΩΝ 

3o  2 ΤΑΞΙ 0 0 2600 0 0 0 2600 2 08:10 13:15 0,00 350 19,62   6.867,00   1.716,75   1.569,60   392,40   10.545,75   2.530,98   13.076,73   34,34   

6 Δ246 ΔΗΜΟΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
ΜΑΓΟΥΛΑ (ΟΙΚ. 

ΑΝΟΙΞΗ) -

ΕΡΕΤΡΙΑ & 
ΕΠΙΣΤΡ. -2 

1196 
Δ.Σ. ΕΡΕΤΡΙΑΣ 

2ο , ΝΗΠ. 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 3ο   
4 ΤΑΞΙ 0 0 5500 1600 0 0 7100 2 08:00 13:00 0,00 350 28,06   9.821,00   2.455,25   2.244,80   561,20   15.082,25   3.619,74   18.701,99   49,11   

7 Δ248 ΔΗΜΟΣ 

ΕΡΕΤΡΙΑΣ 
ΓΥΜΝΟ - 

ΚΑΛΛΙΘΕΑ 

(ΟΛΟ) 
1201 Δ.Σ. ΓΥΜΝΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 2500 0 0 0 2500 1   15:00 0,00 350 9,71   3.398,50   849,63   776,80   194,20   5.219,13   1.252,59   6.471,72   16,99   

8 Δ39 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ 
Ν.ΠΥΡΓΟΣ-

ΩΡΕΟΙ (ΜΟΝΟ 

ΠΡΩΙ) 
181 Δ.Σ. ΩΡΕΩΝ 2 ΤΑΞΙ 0 0 2420 0 0 0 2420 1 08:00   0,00 350 9,64   3.374,00   843,50   771,20   192,80   5.181,50   1.243,56   6.425,06   16,87   

9 Δ54 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ 
ΑΡΤΕΜΙΣΙΟ-

ΠΕΥΚΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ.(16:00) 
771 

Δ.Σ. ΠΕΥΚΙΟΥ, 

ΝΗΠ. 

ΠΕΥΚΙΟΥ 
4 ΤΑΞΙ 2000 0 0 0 0 0 2000 2 08:15 16:00 0,00 350 19,32   6.762,00   1.690,50   1.545,60   386,40   10.384,50   2.492,28   12.876,78   33,81   

10 Δ71 
ΔΗΜΟΣ 

ΙΣΤΙΑΙΑΣ 

ΑΙΔΗΨΟΥ 
Ν.ΠΥΡΓΟΣ-

ΩΡΕΟΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. -2  
1108 ΝΗΠ. ΩΡΕΩΝ 2 ΤΑΞΙ 3000 0 0 0 0 0 3000 2 08:30 13:00 0,00 350 21,64   7.574,00   1.893,50   1.731,20   432,80   11.631,50   2.791,56   14.423,06   37,87   

11 Δ84 ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 

ΠΑΝΩΧΩΡΙ 

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΥ-

ΠΛΑΤΑΝΙΣΤΟΣ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
368 Δ.Σ. 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 1ο 2 ΤΑΞΙ 0 0 13200 8000 0 3500 24700 2 08:00 13:15 0,00 350 65,26   22.841,00   5.710,25   5.220,80   1.305,20   35.077,25   8.418,54   43.495,79   114,21   
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12 Δ254 ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΚΑΛΛΙΑΝΟΙ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1240 ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 15000 15000 0 0 30000 2 08:00 13:45 0,00 350 80,86   28.301,00   7.075,25   6.468,80   1.617,20   43.462,25   10.430,94   53.893,19   141,51   

13 Δ255 ΔΗΜΟΣ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
ΑΓ. 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-

ΚΑΡΥΣΤΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1241 

ΓΥΜ. 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ, 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΥΣΤΟΥ 
2 ΤΑΞΙ 0 0 20000 6000 0 0 26000 2 08:00 13:45 0,00 350 67,62   23.667,00   5.916,75   5.409,60   1.352,40   36.345,75   8.722,98   45.068,73   118,34   

14 Δ100 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-

ΛΟΓΚΑ-

ΑΓ.ΑΠΟΣΤΟΛΟΙ-

ΜΕΤΟΧΙ (ΕΔΡΑ 
Δ.Σ ΜΕΤΟΧΙΟΥ) 

& ΕΠΙΣΤΡ. 

125 Δ.Σ. 

ΜΕΤΟΧΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 2200 3470 0 0 5670 2 08:15 13:00 0,00 350 26,14   9.149,00   2.287,25   2.091,20   522,80   14.050,25   3.372,06   17.422,31   45,75   

15 Δ106 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΠΛΑΤΑΝΑ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
220 Δ.Σ. 

ΟΞΥΛΙΘΟΥ 2 ΤΑΞΙ 0 1000 0 4400 0 0 5400 2 08:00 13:15 0,00 350 26,46   9.261,00   2.315,25   2.116,80   529,20   14.222,25   3.413,34   17.635,59   46,31   

16 Δ108 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΔΡΟΣΙΑ-ΚΡΙΕΖΑ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 234 Δ.Σ. ΚΡΙΕΖΩΝ 4 ΤΑΞΙ 0 0 2100 0 0 0 2100 2 08:00 13:15 0,00 350 18,66   6.531,00   1.632,75   1.492,80   373,20   10.029,75   2.407,14   12.436,89   32,66   

17 Δ110 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΔΑΦΝΗ-

ΛΟΦΙΣΚΟΣ-
ΑΥΛΩΝΑΡΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
244 Δ.Σ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 4900 0 0 0 4900 2 08:10 13:15 0,00 350 23,96   8.386,00   2.096,50   1.916,80   479,20   12.878,50   3.090,84   15.969,34   41,93   

18 Δ112 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΟΛΟ) 2 
267 Δ.Σ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 2200 4000 0 0 6200 1   16:00 0,00 350 13,63   4.770,50   1.192,63   1.090,40   272,60   7.326,13   1.758,27   9.084,40   23,85   

19 Δ114 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΜΟΥΡΤΕΡΗ-

ΑΥΛΩΝΑΡΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 
272 ΝΗΠ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 11400 0 0 0 11400 2 08:15 16:00 0,00 350 36,24   12.684,00   3.171,00   2.899,20   724,80   19.479,00   4.674,96   24.153,96   63,42   

20 Δ118 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΚΟΥΤΟΥΡΛΑ-

ΜΕΤΟΧΙ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

439 ΓΕΛ ΚΥΜΗΣ 1 ΤΑΞΙ 0 0 5200 0 0 0 5200 2 08:00 14:00 0,00 350 24,52   8.582,00   2.145,50   1.961,60   490,40   13.179,50   3.163,08   16.342,58   42,91   

21 Δ125 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΒΕΛΟΣ-ΚΡΙΕΖΑ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 593 ΝΗΠ. 

ΚΡΙΕΖΩΝ 2 ΤΑΞΙ 500 0 4000 0 0 0 4500 2 08:20 13:00 0,00 350 23,42   8.197,00   2.049,25   1.873,60   468,40   12.588,25   3.021,18   15.609,43   40,99   

22 Δ126 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΑΧΛΑΔΕΡΗ-

ΣΥΚΙΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
651 Δ.Σ. ΣΥΚΙΩΝ 4 ΤΑΞΙ 0 0 2200 0 0 0 2200 2 08:00 13:30 0,00 350 18,86   6.601,00   1.650,25   1.508,80   377,20   10.137,25   2.432,94   12.570,19   33,01   

23 Δ128 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΣΤΟΜΙΟ - 

ΟΞΥΛΙΘΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 
656 ΝΗΠ. 

ΟΞΥΛΙΘΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 0 4000 0 0 4000 2 08:15 16:00 0,00 350 23,10   8.085,00   2.021,25   1.848,00   462,00   12.416,25   2.979,90   15.396,15   40,43   

24 Δ130 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΚΛΗΜΑΤΑΡΙ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
674 Δ.Σ. 

ΟΞΥΛΙΘΟΥ 2 ΤΑΞΙ 0 0 1600 0 0 0 1600 2 08:00 13:15 0,00 350 17,72   6.202,00   1.550,50   1.417,60   354,40   9.524,50   2.285,88   11.810,38   31,01   

25 Δ132 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 
ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΑΥΛΩΝΑΡΙ - 

ΠΥΡΓΙ (ΟΛΟ) 749 Δ.Σ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ 0 0 5400 0 0 0 5400 1   16:00 0,00 350 12,45   4.357,50   1.089,38   996,00   249,00   6.691,88   1.606,05   8.297,93   21,79   

26 Δ134 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΑΝΔΡΩΝΙΑΝΟΙ-

ΓΕΦΥΡΑ 
ΣΚΟΤΕΙΝΗΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
810 ΕΠΑΛ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ 500 0 0 3200 0 0 3700 2 08:25 13:40 0,00 350 22,58   7.903,00   1.975,75   1.806,40   451,60   12.136,75   2.912,82   15.049,57   39,52   

27 Δ149 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ-

ΧΑΝΙΑ 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1032 ΕΠΑΛ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 2600 2000 0 0 4600 2 08:25 13:40 0,00 350 23,82   8.337,00   2.084,25   1.905,60   476,40   12.803,25   3.072,78   15.876,03   41,69   

28 Δ207 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΠΥΡΓΙ-

ΛΕΠΟΥΡΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
829 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 300 0 14300 0 0 0 14600 2 08:00 13:15 0,00 350 42,42   14.847,00   3.711,75   3.393,60   848,40   22.800,75   5.472,18   28.272,93   74,24   
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29 Δ156 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΟΡΙΟ (16:00) 1157 
Δ.Σ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ, 

ΝΗΠ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 
2 ΤΑΞΙ 0 0 5500 0 0 0 5500 1   16:00 0,00 350 12,55   4.392,50   1.098,13   1.004,00   251,00   6.745,63   1.618,95   8.364,58   21,96   

30 Δ157 
ΔΗΜΟΣ 
ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΑΥΛΩΝΑΡΙ-

ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

(ΟΛΟ) 
1159 Δ.Σ. 

ΑΥΛΩΝΑΡΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 5500 0 0 0 5500 1   16:00 0,00 350 12,55   4.392,50   1.098,13   1.004,00   251,00   6.745,63   1.618,95   8.364,58   21,96   

31 Δ259 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΗΣ-

ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 

(16:00) 
1190 ΝΗΠ. ΑΓΙΟΥ 

ΛΟΥΚΑ 3 ΤΑΞΙ 0 0 2200 300 0 0 2500 2 08:15 16:00 0,00 350 19,50   6.825,00   1.706,25   1.560,00   390,00   10.481,25   2.515,50   12.996,75   34,13   

32 Δ263 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 
ΝΕΟΧΩΡΙ - 

ΣΥΚΙΕΣ (ΟΛΟ) 1205 ΝΗΠ. 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ 0 0 3000 2500 0 0 5500 1   16:00 0,00 350 12,81   4.483,50   1.120,88   1.024,80   256,20   6.885,38   1.652,49   8.537,87   22,42   

33 Δ265 
ΔΗΜΟΣ 

ΚΥΜΗΣ 

ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ 

ΚΑΜΠΟΣ 

ΟΞΥΛΙΘΟΥ-

ΟΞΥΛΙΘΟΣ & 
ΕΠΙΣΤΡ. 

1206 Δ.Σ. 

ΟΞΥΛΙΘΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 2000 4000 0 0 6000 2 08:00 13:15 0,00 350 26,88   9.408,00   2.352,00   2.150,40   537,60   14.448,00   3.467,52   17.915,52   47,04   

34 Δ171 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑ-ΠΑΡ. 

ΑΓ. ΑΝΝΑΣ 

(ΟΛΟ) 
652 ΝΗΠ. ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ 1 ΤΑΞΙ 0 0 4500 2000 0 0 6500 1   16:00 0,00 350 13,70   4.795,00   1.198,75   1.096,00   274,00   7.363,75   1.767,30   9.131,05   23,98   

35 Δ172 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΣΚΕΠΑΣΤΗ-
ΚΕΧΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
738 Δ.Σ. ΚΕΧΡΙΩΝ 4 ΤΑΞΙ 0 0 3100 0 0 0 3100 2 08:10 13:30 0,00 350 20,56   7.196,00   1.799,00   1.644,80   411,20   11.051,00   2.652,24   13.703,24   35,98   

36 Δ174 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΤΡΟΥΠΙ-

ΠΡΟΚΟΠΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
846 Δ.Σ. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 2 ΤΑΞΙ 500 0 8000 0 0 0 8500 2 08:00 16:00 0,00 350 30,98   10.843,00   2.710,75   2.478,40   619,60   16.651,75   3.996,42   20.648,17   54,22   

37 Δ175 
ΔΗΜΟΣ 
ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
ΒΛΑΧΙΑ-ΠΗΛΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 887 Δ.Σ. ΠΗΛΙΟΥ 4 ΤΑΞΙ 0 0 11600 0 0 0 11600 2 08:10 13:30 0,00 350 36,62   12.817,00   3.204,25   2.929,60   732,40   19.683,25   4.723,98   24.407,23   64,09   

38 Δ181 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 
ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΣΚΕΠΑΣΤΗ-

ΚΕΧΡΙΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ.-2 
1050 Δ.Σ. ΚΕΧΡΙΩΝ 1 ΤΑΞΙ 0 0 1000 2500 0 0 3500 2 08:10 13:30 0,00 350 21,84   7.644,00   1.911,00   1.747,20   436,80   11.739,00   2.817,36   14.556,36   38,22   

39 Δ182 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 
ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΠΗΛΙ-ΠΡΟΚΟΠΙ 

& ΕΠΙΣΤΡ. 

(ΔΕ,ΠΑ) (16:00) 
1103 Δ.Σ. 

ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 4000 5000 0 0 9000 2 08:00 13:15 0,00 350 32,76   11.466,00   2.866,50   2.620,80   655,20   17.608,50   4.226,04   21.834,54   57,33   

40 Δ186 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 
ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ - 

ΑΧΛΑΔΙ  (ΟΛΟ) 1126 Δ.Σ. ΑΓΙΑΣ 

ΑΝΝΑΣ 4 ΤΑΞΙ 0 0 8500 0 0 0 8500 1   16:00 0,00 350 15,38   5.383,00   1.345,75   1.230,40   307,60   8.266,75   1.984,02   10.250,77   26,92   

41 Δ268 
ΔΗΜΟΣ 

ΜΑΝΤΟΥΔΙΟΥ 

ΛΙΜΝΗΣ 

ΑΓ.ΑΝΝΑΣ 

ΑΜΠΟΥΡΙΑ-
ΡΟΒΙΕΣ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1211 ΓΕΛ ΛΙΜΝΗΣ 1 ΤΑΞΙ 0 0 11500 0 0 0 11500 2 08:00 14:00 0,00 350 36,44   12.754,00   3.188,50   2.915,20   728,80   19.586,50   4.700,76   24.287,26   63,77   

42 Δ189 ΔΗΜΟΣ 
ΣΚΥΡΟΥ 

ΧΩΡΑ - ΤΡΑΧΥ 

(ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡ.) 
1131 ΓΕΛ ΣΚΥΡΟΥ 1 ΤΑΞΙ 0 0 10400 0 0 0 10400 1   14:10 0,00 350 17,18   6.013,00   1.503,25   1.374,40   343,60   9.234,25   2.216,22   11.450,47   30,07   

43 Δ194 ΔΗΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΒΑΣΙΛΙΚΟ-

ΧΑΛΚΙΔΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
40 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 ΤΑΞΙ 2000 0 6300 0 0 0 8300 2 08:15 13:15 7,04 350 38,26   13.391,00   3.347,75   3.060,80   765,20   20.564,75   4.935,54   25.500,29   66,96   

44 Δ198 ΔΗΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΑΝΘΗΔΟΝΑ-

ΛΑΧΙΔΕΖΑ-

ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ 
(ΟΛΟ) 

525 Δ.Σ. 

ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ 3 ΤΑΞΙ 0 0 7000 10300 0 0 17300 1   16:00 0,00 350 24,78   8.673,00   2.168,25   1.982,40   495,60   13.319,25   3.196,62   16.515,87   43,37   
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45 Δ223 ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

Ν.ΑΡΤΑΚΗ - ΑΓ. 

ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
(ΜΠΟΥΡΤΖΙ) & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1063 

ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 
1 ΤΑΞΙ 14900 0 0 0 0 0 14900 2 08:15 13:00 0,00 350 49,12   17.192,00   4.298,00   3.929,60   982,40   26.402,00   6.336,48   32.738,48   85,96   

46 Δ231 ΔΗΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΣΚΟΡΠΟΝΕΡΙΑ-

ΛΟΥΚΙΣΙΑ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1132 

Δ.Σ. 

ΑΝΘΗΔΟΝΑΣ, 

ΝΗΠ. 

ΑΝΘΗΔΩΝΑΣ 
2 ΤΑΞΙ 0 0 13000 0 0 0 13000 2 08:00 12:45 0,00 350 39,28   13.748,00   3.437,00   3.142,40   785,60   21.113,00   5.067,12   26.180,12   68,74   

47 Δ275 ΔΗΜΟΣ 

ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 
ΑΛΩΝΙΑ 

ΑΦΡΑΤΙΟΥ-

ΑΦΡΑΤΙ & 

ΕΠΙΣΤΡ. 
1235 Δ.Σ. 

ΑΦΡΑΤΙΟΥ 3 ΤΑΞΙ 0 0 1000 300 0 0 1300 2 08:15 13:15 0,00 350 17,22   6.027,00   1.506,75   1.377,60   344,40   9.255,75   2.221,38   11.477,13   30,14   

48 Δ285 ΔΗΜΟΣ 
ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 

ΕΡΕΤΡΙΑ-

ΧΑΛΚΙΔΑ (ΕΔΡΑ 
ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΣ) & 

ΕΠΙΣΤΡ. (16:00) 
1181 ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΧΑΛΚΙΔΑΣ 1 ΤΑΞΙ 1000 0 19800 0 0 0 20800 2 08:15 16:00 7,04 350 61,48 21.518,00   5.379,50   4.918,40   1.229,60   33.045,50   7.930,92   40.976,42   107,59   

  
    

 
              

461.741,00   115.435.25 105.540,80   26.385,20   709.102,25   170.184,54   879.286,79   2308,71 

  
                           

 

                              

  

             
           

Σύνολο Σχολικών Ετών 
2021-2022 & 2022-2023 

  
             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  (ημερήσια αποζημίωση επί αριθμό ημερών 
των σχολικών ετών 2021-2022 & 2022-2023 ανά τμήμα) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 461.741,00 €  

  
             

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ  2021-2022 & 2022-2023 
(ΠΟΣΟΣΤΟΥ 25%) ΑΝΕΥ ΦΠΑ 115.435,25 €  

  
             

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ  ΤΕΤΡΑΜΗΝΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΝΕΥ 
ΦΠΑ 105.540,80 € 

               ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ  25% (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 26.385,20 €  

  

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 & 2022-2023 ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 4ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4 ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
709.102,25 €  

  

             

ΦΠΑ 24% (ΕΠΙ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-
2022 & 2022-2023 ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 4ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4 ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ) 
170.184,54 €  

  

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 & 2022-2023 ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ, 4ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 4 ΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ &  ΦΠΑ 24% 
879.286,79 €  

 

 




