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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού (άνω των ορίων) σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης  την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ 
Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού προϋπολογισμού 
2.541.972,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και έως 20% δικαιωμάτων προαίρεσης (CPV 60130000 
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.708.314,60 

ΦΠΑ 24% 409.995,51 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 24% 2.118.310,11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20%) 341.662,93 

ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  81.999,09 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ + ΦΠΑ 24% 423.662,02 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 24% ΦΠΑ & 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 2.541.972,13 

 

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού,  μέσω των οποίων, 
επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 
της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.) 
 (Ε.Φ. 073, Κ.Α.Ε: 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς  μαθητών») 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 

 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ  Ε Ι    

1. Ηλεκτρονικό Ανοικτό Δημόσιο Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ  με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή - υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης) για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας 
ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», συνολικού 
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προϋπολογισμού 2.541.972,13 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. και έως 20% δικαιωμάτων 
προαίρεσης (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών), σύμφωνα με το αρ. 
27 του ν/ 4416/2016. 

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) 
ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.4 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία αποστολής στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης.  

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξη θα αποσταλεί για δημοσίευση  σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες, 
σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. Επίσης, Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως 
προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του άρθρου 76 του Ν.4727/2020, θα 
αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

 

2.  Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού  

 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ (ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΩΝ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ) 

Διαδικτυακή 
πύλη 

www.promitheu
s.gov.gr , 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

20/5/2022 

 

19/6/2022  

και ώρα 15:00 το μεσημέρι 

 

21/6/2022  

και ώρα 8.00 το πρωΐ 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες 
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 10 
της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας 
λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη 
απόφασή της 
 
3. Αντικείμενο Σύμβασης: Η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης που πληρούν 

τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του 
Νομού Ευρυτανίας για τρία (3) σχολικά έτη ήτοι 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 σχολικές 
ημέρες χ 3 έτη=540 σχολικές ημέρες) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και 
αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) όπως αναλύονται τα 
δρομολόγια στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας διακήρυξης, συνολικού προϋπολογισμού 2.541.972,13  €   
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  & έως 20% δικαιωμάτων προαίρεσης)  η οποία δαπάνη θα βαρύνει 
τον Προϋπολογισμό  της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 073, ΚΑΕ 0821.  Στις  
παραγράφους και τα Παραρτήματα που ακολουθούν  περιλαμβάνονται όλες οι απαραίτητες 
πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης . 

4. Πρόσβαση στα έγγραφα:  Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη 

διεύθυνση διαδικτύου www.pste.gov.gr .  Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.pste.gov.gr/
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εγγράφων της σύμβασης από τη Διεύθυνση Διοικητικού Οικονομικού  ΠΕ Ευρυτανίας-    Τμήμα 

Προμηθειών (Κτιριακό Συγκρότημα ΟΑΕΔ)  κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Τηλ. 22370 25200.   

5. Υποδιαίρεση σε τμήματα:  

Η προμήθεια υποδιαιρείται σε 55 τμήματα και ο οικονομικός φορέας έχει την δυνατότητα υποβολής 

προσφορών για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα. Αναλυτικά: Τα δρομολόγια ανέρχονται συνολικά σε  

πενήντα πέντε  (55) και ανά τμήμα αναλύονται ως εξής:  

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑ 1 (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8): (8) Δρομολόγια με προσφορότερο μέσο 
ΛΕΩΦΟΡΕΊΟ, συνολικού κόστους 1.036.381,93 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και  των 
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%. Τα ανωτέρω δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν και με  ΜΙΝΙ BUS, 
Ε.Δ.Χ.  κτλ  
ΟΜΑΔΑ Β: ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 
2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 
2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48 : (48) Δρομολόγια με προσφορότερο 
μέσο Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, συνολικού κόστους 994.790,75 € συμπεριλαμβανομένου του 
ΦΠΑ 24% και  των δικαιωμάτων προαίρεσης 20%. Τα ανωτέρω δρομολόγια μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και με λεωφορεία,  ΜΙΝΙ BUS  κτλ 
ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 : (6) Δρομολόγια με προσφορότερο μέσο ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΜΙΝΙ BUS),  συνολικού κόστους  510.799,45 € συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24% και  των 
δικαιωμάτων προαίρεσης 20%. Τα ανωτέρω δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν και με  ΜΙΝΙ BUS, 
Ε.Δ.Χ.  κτλ  

Οι ανωτέρω Ομάδες χωρίζονται σύμφωνα με τις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το 
απαιτούμενο μεταφορικό μέσο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη με αριθμ. 50025/2018 (Β’ 4217/26.9.2018) 
ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»: 
 
Α. Λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή άνω των 50 θέσεων συνολικά 
στις αστικές γραμμές. 
Β. Μικρό Λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεων καθήμενων στις υπεραστικές γραμμές ή έως 50 θέσεων 
συνολικά στις αστικές γραμμές. 
Γ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), έως 4 θέσεις για Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ 
Δ. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.), έως 8 θέσεις για Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ  
 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Δεν κωλύεται η υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, 
σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν όχι μόνο τον αριθμό 
των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την 
παρούσα διακήρυξη αλλά και των μέγιστο αριθμό των μαθητών που προβλέπεται από την ανωτέρω ΚΥΑ 
για κάθε τύπο οχήματος λόγω τριετούς σχεδιασμού της Α.Α. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική 
προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν 
λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη  προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. 

 

6. Δικαίωμα συμμετοχής:   

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
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γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ1, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 72 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων3. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 
φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης4. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.5   

7. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλεόν από οικονομική άποψη συμφέρουσα προσφορά 
με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή – υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).  
8. Γλώσσα-Νόμισμα: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και το νόμισμα είναι σε ευρώ. 
9. Χρόνος ισχύος: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
10. Εγγυήσεις: Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται 
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής6, ύψους 
0,5% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016). 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 του άρθρου 
2.4.5 της παρούσας, ήτοι  μέχρι 13 μήνες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (12 μήνες+1 
μήνας=13 μήνες) άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της 
προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της 
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να 
συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του 
συμφωνητικού (βλ. την παράγραφο 2.1.5,  4.1 της παρούσας),  

11. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 5 

12. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2022-2023, 
2023-2024 & 2024-2025 (180 σχολικές ημέρες χ 3 έτη = 540 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-
2025) κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα τω σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β 
βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας.  
Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου κάθε τμήματος ισχύει για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε μηνών. (Δικαίωμα προαίρεσης 
10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.  

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 
μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου7(πχ. παράταση σχολικού 
έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας κλπ). Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος8  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου χωρίς ο 
ανάδοχος να διεκδικεί αποζημίωση. 

13.Τόπος  παροχής υπηρεσιών: Δημόσιες σχολικές μονάδες Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης της  Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας.  

14. Χρηματοδότηση: Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Εθνικούς Πόρους & Πιστώσεις Κ.Α.Π. των 
δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας Π.Ε. Ευρυτανίας, 
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.) 
από το  Υπουργείο Εσωτερικών. 

15. Προδικαστικές προσφυγές : Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 
συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή 
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας 
στον τομέα των δημοσίων συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 
και 1 επ. π.δ. 39/2017, στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Βλέπε παρ. 3.4 της παρούσας. 

16. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στην Υπηρεσία Εκδόσεων 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης αποστάλθηκε για δημοσίευση η Περίληψη  της παρούσας:  α) στα 
ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ β) Στον ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ γ) στην ιστοσελίδα της Π.Στ.Ε. www.pste.gov.gr (Περίληψη & 
Διακήρυξη) γ) στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Ευρυτανίας δ) σε λοιπούς φορείς όπως επιμελητήρια, 
ενώσεις κλπ με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο. Τέλος, η Διακήρυξη & η Προκήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ για 
τη λήψη ΑΔΑΜ και η Προκήρυξη (περίληψη) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ για ανάρτηση και λήψη ΑΔΑ. 

 

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΣΤΕΡΕΑΣ 
ΕΛΛΑΔΑΣ 

ΦΑΝΗΣ Χ. ΣΠΑΝΟΣ 

 

 
 

 
  

http://www.pste.gov.gr/
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 
ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997947718- Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ   

Κωδικός ηλεκτρονικής τιμολόγησης9  

Ταχυδρομική διεύθυνση Γ. ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 1 

Πόλη ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 36100 

Χώρα10 ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS11 GR243 EVRYTANIA 

Τηλέφωνο 2237025200 

Φαξ - 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e-mail) n.drosini@evr.pste.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες12 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΔΡΟΣΙΝΗ 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)13  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι  η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας  και ανήκει στην 
Γενική Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α  

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ14 
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β) Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ 
Προμήθειες και Υπηρεσίες (εφεξής ΕΣΗΔΗΣ), το οποίο είναι προσβάσιμο από τη Διαδικτυακή Πύλη 
(www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ 

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την υπάλληλο Νεκταρία Δροσίνη, Τμήμα 
Προμηθειών, Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, στο τηλέφωνο 
2237025200. 

   

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης15 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς  μαθητών» 
σχετική πίστωση του τακτικού  προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025  
του Φορέα  Περιφέρεια Στ. Ελλάδας -Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (Ε.Φ. 073, Κ.Α.: 0821) (Πολυετής 
Ανάληψη)  

 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. των  Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού,  μέσω των οποίων, 
επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 
της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.).  

Για την παρούσα διαδικασία έχει εκδοθεί η απόφαση με αρ. πρωτ. 74122/1401/8-4-2022 (ΑΔΑΜ: 
21REQ010402708 2022-04-15 ΑΔΑ: Ω5Λ17ΛΗ-ΣΧ0) για την ανάληψη πολυετούς υποχρέωσης/έγκριση 
δέσμευσης πίστωσης για το οικονομικό έτος 2022, 2023, 2024 & 2025 και έλαβε α/α 2379 καταχώρησης  
στο μητρώο δεσμεύσεων με Α.Α. Βεβ. 2509  του φορέα Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Π.Ε. Ευρυτανίας16.  

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης, που 
πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας για τρία (3) σχολικά έτη ήτοι 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 
σχολικές ημέρες χ 3 έτη=540 σχολικές ημέρες) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και 
αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025)  

Η ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας θα πραγματοποιηθεί με 
σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης).  
 Ο συνολικός προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 2.541.972,13 €  
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και των δικαιωμάτων προαίρεσης 20% και θα επιβαρυνθεί ο 
Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, Ειδικός Φορέας 073 ΚΑΕ 0821.            

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 60130000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ». 
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Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι): 

ΟΜΑΔΑ Α : ΤΜΗΜΑ 1  : «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 1.1-1.8 ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ», εκτιμώμενης αξίας 1.036.381,93 € με ΦΠΑ 
& Δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20%.   

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1-2.48  : «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2.1-2.48 ΜΕ Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ », 
εκτιμώμενης αξίας  994.790,75 € με ΦΠΑ & Δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20%   

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1-3.6  : «ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 3.1-3.6 ΜΕ ΜΙΝΙ BUS», εκτιμώμενης αξίας 510.799,45  € με 
ΦΠΑ &  Δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20%   

Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, για τουλάχιστον ένα Τμήμα ή περισσότερα  του ενός ή 
για το σύνολο των τμημάτων (όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας), η δε 
κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων στο 
ίδιο μειοδότη και ειδικότερα: 

• ΟΜΑΔΑ Α: (ΤΜΗΜΑ 1): Υποβάλλονται προσφορές μόνο για το σύνολο των δρομολογίων του 
Τμήματος. Το ΤΜΗΜΑ 1 αποτελείται από οκτώ (8) δρομολόγια με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με λεωφορεία ή με MINI BUS ή με ΤΑΧΙ ή Δ.Χ επιβατικά για τη μεταφορά 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Ευρυτανίας, 
συνολικού προϋπολογισμού 1.036.381,93 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και  
δικαιώματος προαίρεσης Γίνονται δεκτές προσφορές από υποψηφίους αναδόχους μόνο για το 
ΣΥΝΟΛΟ των δρομολογίων του τμήματος. 

• ΟΜΑΔΑ Β: (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1-2.48):  Υποβάλλονται προσφορές ανά τμήμα. Τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1 έως 2.48 
αποτελούνται από σαράντα οκτώ  (48) δρομολόγια με Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (από 
2.1 έως 2.48) που μπορούν να πραγματοποιηθούν με λεωφορεία ή με MINI BUS ή με ΤΑΧΙ ή Δ.Χ 
επιβατικά για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε Ευρυτανίας, συνολικού προϋπολογισμού 994.790,75 € ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και  δικαιώματος προαίρεσης. Τα τμήματα 2.1 – 2.48 περιέχουν 
το κάθε ένα, μόνο ένα δρομολόγιο. Οι προσφορές δύναται να υποβληθούν ανά τμήμα. 

• ΟΜΑΔΑ Γ: (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1-3.6): Υποβάλλονται προσφορές ανά τμήμα. Τα ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1 έως 3.6 
αποτελούνται από έξι (6) δρομολόγια με MINI BUS (από 3.1 έως 3.6) που μπορούν να 
πραγματοποιηθούν με λεωφορεία ή με MINI BUS ή με ΤΑΧΙ ή Δ.Χ επιβατικά  για τη μεταφορά 
μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε Ευρυτανίας, 
συνολικού προϋπολογισμού 510.799,45 €  ευρώ συμπεριλαμβανομένου του  Φ.Π.Α. και  
δικαιώματος προαίρεσης. Τα τμήματα 3.1-3.7 περιέχουν το κάθε ένα, μόνο ένα δρομολόγιο. Οι 
προσφορές δύναται να υποβληθούν ανά τμήμα. 

 

 Προσφορά που αφορά μέρος κάποιου τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι από ένα (1) κατά 
ελάχιστον τμήμα, ή περισσότερα του ενός έως και το σύνολο των τμημάτων εφόσον πληρεί τα κριτήρια 
κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των μαθητών (χωρίς να 
ξεκινούν πάρα πολύ νωρίς το πρωΐ) και διαθέτει των απαιτούμενο στόλο οχημάτων. (Για τρία (3) και άνω 
τμήματα/δρομολόγια με το ίδιο όχημα συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ 
ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» της Υπεύθυνης Δήλωσης 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).   
 

Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τα τμήματα 1, τμήματα 2.1-2.48 & 
τμήματα 3.1 έως 3.6  σε έναν προσφέροντα  υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. ότι μπορεί να πετύχει την έγκαιρη και ασφαλής άφιξη των μαθητών στις σχολικές μονάδες τους 
αποφεύγοντας την έναρξη των δρομολογίων πολύ νωρίς το πρωΐ και να διαθέτει τον απαιτούμενο 
στόλο οχημάτων. 

2. Ότι οι προσφορές του θα καλύπτουν  το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήματος και όχι μέρος 
αυτού. Το ΤΜΗΜΑ 1 περιέχει 8 δρομολόγια με λεωφορεία, τα ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1-2.48 περιέχουν το 
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κάθε ένα μόνο ένα δρομολόγιο με Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ και τα ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1-3.6 
περιέχουν το κάθε ένα μόνο ένα δρομολόγιο με  MINI BUS.  

3. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά 
περίπτωση  δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους 
τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-
2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.) και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη 
αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους 
άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά 
να υπερκαλύπτουν όχι μόνο τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα 
δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη αλλά και των μέγιστο αριθμό 
των μαθητών που προβλέπεται από την ανωτέρω ΚΥΑ για κάθε τύπο οχήματος λόγω τριετούς 
σχεδιασμού π.χ. Εκμετάλλευση Ταξί  ΙΚΕ καταθέτει προσφορά για το δρομολόγιο 3.5 της Ομάδας 
Γ που προσφορότερο μέσο είναι το Μικρό λεωφορείο και ο αριθμός των μαθητών που θα πρέπει 
να μεταφερθεί σε αυτό το δρομολόγιο της παρούσας διακήρυξης είναι  δώδεκα (12) δηλαδή θα 
χρειαστούν τρία οχήματα ΤΑΞΙ. Σε περίπτωση που π.χ. στο σχολικό έτος 2024-2025 προκύψουν 
μαθητές για αυτό το δρομολόγιο που θα φτάνουν έως και το μέγιστο αριθμό μαθητών που 
προβλέπεται από την ανωτέρω ΚΥΑ για τα μικρά λεωφορεία (20 μαθητές), ο ανάδοχος 
ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΤΑΞΙ ΙΚΕ θα πρέπει να έχει φροντίσει για την μεταφορά αυτών των 20 μαθητών 
χρησιμοποιώντας άλλα δύο αυτοκίνητα ΤΑΞΙ διότι η Α.Α. στον τριετή της σχεδιασμό επέλεξε ως 
προσφορότερο μέσω το μικρό λεωφορείο. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε 
συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω 
δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη 
διακήρυξη  προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. Στην ανωτέρω περίπτωση, η ώρα 
αναχώρησης των μαθητών από τις σχολικές τους μονάδες θα καθορίζεται από την Α.Α. σε 
συνεργασία με τους Διευθυντές των σχολείων και τους αναδόχους. 

4. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια 
εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη 
αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από 
και προς τα σχολεία φοίτησης. (Για τρία (3) και άνω τμήματα/δρομολόγια με το ίδιο όχημα 
συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» της 
Υπεύθυνης Δήλωσης 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).   

 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.541.972,13  €  συμπεριλαμβανομένου, ΦΠΑ 
24% και δικαιωμάτων προαίρεσης 20%   (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.049.977,53 €   ΦΠΑ 24% : 
491.994,60 €). 

 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 1.708.314,60 

ΦΠΑ 24% 409.995,51 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 24% 2.118.310,11 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (20%) 341.662,93 

ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ  81.999,09 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ + ΦΠΑ 24% 423.662,02 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 24% ΦΠΑ & 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 2.541.972,13 

 

 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
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Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 20% του 
προϋπολογισμού της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. στ.1)  της  υπ’ 
αριθμ. 50025/19-9-2018( ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. που αναλύεται ως κατωτέρω: 

• Έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση 
των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των 
δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν 
νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη 
ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) ή λόγω αναπροσαρμογής τιμών   
όπως και για την ύπαρξη συνοδού όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης. 

• Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση 
του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε μηνών 
(έως 10 %).  

  

 Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα προσφυγής στη διαδικασία διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 
παρ. 6 του ν. 4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών στον ανάδοχο της παρούσας σύμβασης, οι οποίες 
συνίστανται στην επανάληψη παρόμοιων υπηρεσιών με τις υπό ανάθεση υπηρεσίες, με την τήρηση των 
ειδικότερων όρων και προϋποθέσεων του ως άνω άρθρου. 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 
σχολικές ημέρες χ 3 έτη = 540 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) κατά τις ημέρες που 
διεξάγονται τα μαθήματα τω σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ευρυτανίας.  

Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου κάθε τμήματος ισχύει για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε μηνών. (Δικαίωμα προαίρεσης 
10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.  

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, σε περίπτωση που 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας 
διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών 
διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς 
(κατακύρωση με χαμηλότερη τιμή), βάσει  : 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου και 
στο σύνολο του Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Α. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για 
τις κανονικές ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου-
Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Β. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις κανονικές 
ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου-
Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Γ. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις κανονικές 
ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο  

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπονται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως17: 

[Γενικές διατάξεις δημοσίων συμβάσεων] 

- του ν. 4412/2016 (Α’ 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

- του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της Κυβέρνησης, των 
κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθρου 37  

- του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, ολοκληρωμένο 
νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως 
των άρθρων 324-337 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α’ 150)  

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

- του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού πλαισίου µε τις 
διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης 
Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές 
διατάξεις» 

- του ν. 3310/2005 (Α’ 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», 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»18, 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 των υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση  
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α’167) για τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» 
κρατών και β) των κρατών με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς»19.  

- του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.» 

- της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 
“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

- της υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων  και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων 
και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)» 

- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44) 

- της αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02.06.2020) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου ηλεκτρονικού 
τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».  
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- της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 14900/21 (Β’ 466) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για τις Πράσινες Δημόσιες 
Συμβάσεις» (ΑΔΑ: ΨΡΤΟ46ΜΤΛΡ-Χ92).  

- του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

- του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 85 επ. 

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

- του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

- της 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», 

- του ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις»  

- του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση 
στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

- του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία»  

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

- του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και ιδίως 
των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα»,  

- του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την προστασία 
των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την 
ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός 
Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 
119, 

- του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής 
του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 
2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού 
χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις», 

- του ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012) “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”. 

- του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-2018) “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες διατάξεις”. 

- του ν. 4782/2021 (ΦΕΚ Α΄36/9-3-2021) «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του 
ρυθμιστικού πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων, ειδικότερες ρυθμίσεις προμηθειών στους τομείς της 
άμυνας και της ασφάλειας και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδομές και την υγεία». 

- Της υπ.αριθ. Υ.Α. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ Β΄ 1716 /2015) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 
φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  

- Της υπ΄αριθμ.16125/16-9-2011 (ΦΕΚ Β/16-9-2011) «Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.16822/2-9-2010 
Κοινής Υπουργικής Απόφασης  (ΦΕΚ 1515/Β΄/7-9-2010) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων 
νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα δημοσίευσης προσκλήσεων Γενικών 
Συνελεύσεων ΑΕ και Ισολογισμών Α.Ε. και Ε.Π.Ε.»  
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- της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. των  Υπουργών Οικονομικών – 
Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών –Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων «Μεταφορά 
μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»  

- Του υπ΄αριθμ. 935/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1-11-2021 ΦΕΚ «Ορισμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 
Στ. Ελλάδας». 

- Tου υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 533/τ.Β/17-11-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 250564/3916/9-
11-2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» 

- Την υπ’ αριθμ. 149/2021  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  «Έγκριση Προϋπολογισμού 
οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  

- Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας με θέμα: «Επικύρωση της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας «περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 
2022……»». (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) 

- Την υπ΄αριθμ. 1-7/4-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ3657ΛΗ-87Κ) απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας περί συγκρότησης τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της ΠΕ Ευρυτανίας  και 
τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2022-2023. 

- Το υπ΄αριθμ. 1764/10-12-2021  έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης 
Παιδείας και Απασχόλησης προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας. 

- Το υπ΄αριθμ. 1777/17-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας 
και Απασχόλησης προς το ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ. Ν. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ. 

-  Το υπ΄αριθμ. 1763/10-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης 
Παιδείας και Απασχόλησης προς τη Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας. 

- Το υπ΄αριθμ. 1765/10-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας 
και Απασχόλησης προς τη Δ/νση Πρωτοβάθμιας και Δευτροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Ευρυτανίας. 

- Το υπ΄αριθμ. 1762/10-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας 
και Απασχόλησης προς το Δήμο Καρπενησίου και Αγράφων Ν. Ευρυτανίας. 

- Το υπ΄αριθμ. 285904/3458/18-1-2022 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας 
(απαντητικό). 

- Το υπ΄αριθμ. 2442/17-12-2021 έγγραφο της Δ/νσης  Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Ευρυτανίας 
(απαντητικό). 

- Το υπ΄αριθμ.  04/28-1-2022 έγγραφο του ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟΥ ΚΤΕΛ Ν. Ευρυτανίας Α.Ε. (απαντητικό). 

- Το υπ΄αριθμ.  11009/23-12-2021 έγγραφο του Δήμου Αγράφων Ευρυτανίας (απαντητικό). 

- Το υπ΄αριθμ. 16648/21-12-2021 έγγραφο του Δήμου Καρπενησίου Ευρυτανίας (απαντητικό). 

- Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευση Ν. 
Ευρυτανίας (Καρπενησίου, Πλατάνου (Μεσοχωρίου Κλειστού), Φουρνάς, Παλαιοκατούνας, 
Ραπτοπούλου, Δυτ. Φραγκίστας, Κρέντης, Βαλαώρας, Γρανίτσας, Δαφνούλας και Κερασοχωρίου 
κτλ).  

- Το υπ΄αριθμ. 116/25-2-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης –Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας 
και Απασχόλησης προς τη Δ/νση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας για την αποστολή στοιχείων 
χιλιομετρικών αποστάσεων. 

- Το υπ΄αριθμ. 43759/324/3-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης  Τεχνικών  Έργων Π.Ε. Ευρυτανίας με την 
αποστολή στοιχείων χιλιομετρικών αποστάσεων. 

- Το Καθημερινό Δελτίο Επισκόπησης Τιμών Καυσίμων της 9ης /3/2022, του Παρατηρητηρίου Τιμών 
και Τιμοληψιών του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας. 
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- Το υπ.αριθμ. 240/18-3-2022 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευρυτανίας με θέμα: «Αποστολή 
Πίνακα Δρομολογίων». 

- Την υπ.αριθμ. 65029/1207/2022 Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για τον τρόπο  
μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018  (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. 

- Της αριθμ. πρωτ. 74122/1401/8-4-2022 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 
πραγματοποίηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 και 
2024-2025 (Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός). 

- Της αριθμ. πρωτ. 57645/1097/26-4-2022 απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 
πληρωμή της δαπάνης υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων διαγωνισμών στον τοπικό τύπο 
μεταφοράς μαθητών έτους 2022. 

- Την αριθμ. 17-658/10-5-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ07ΛΗ-5ΤΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας περί εγκρίσεως της διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άνω των ορίων) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ 
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023, 2023-2024 & 2024-
2025» προϋπολογισμού # 2.541.972,13 € # ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και 
δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20%.   

- Το άρθρο 159, παρ.2 του Ν. 3852 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» ( ΤΕΥΧΟΣ Α’, ΦΕΚ 87/07-06-2010). 

- Την υπ΄αριθμ. 1610/2016 Απόφαση του VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου-Υπηρεσία Επιτρόπου 
(όσον αφορά τις έδρες των ταξί). 

- Την υπ΄αριθμ. 8-46/13-4-2022 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στ. Ελλάδας περί συνένωσης 
των υφιστάμενων όμορων εδρών Ε.Δ.Χ. του Δήμου Αγράφων της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

- 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. 

- Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, κατά τα σχολικά έτη 
2022-2023, 2023-2024 &  2024-2025. 

 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19η Ιουνίου 2022  και ώρα 15.00 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr)  

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος, 
την 19η Ιουνίου 2022, ημέρα Κυριακή και ώρα 15.00 ύστερα από κανονική προθεσμία τριάντα πέντε (35) 
ημερών, σύμφωνα με το άρθρο 27, παρ.4 του Ν. 4412/2016, από την ημερομηνία αποστολής στην Υπηρεσία 
Εκδόσεων της Ένωσης της προκήρυξης σύμβασης. 

 

1.6 Δημοσιότητα 

Α.  Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 16/5/2022  στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

http://www.promitheus.gov.gr/
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Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 20 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Τα έγγραφα της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία 
σύναψης δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ, η οποία έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 160972 και 
αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο21 22 23, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του Ν. 4412/2016 :  

Α) σε δύο (2) τοπικές εφημερίδες (ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΑ ΝΕΑ & ΕΥΡΥΤΑΝΙΚΟ ΠΑΛΜΟ) 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3 του 
άρθρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)   

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :  www.pste.gov.gr στην διαδρομή : Θέλω να► δω Προκηρύξεις.   

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης σε δύο (2) εβδομαδιαίες τοπικές εφημερίδες βαρύνουν αναλογικά 
τον ή τους  ανάδοχο/ους προμηθευτές και με βάση την εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος. 

 Σε περίπτωση που ο Διαγωνισμός αποβεί άγονος οι εν λόγω δαπάνες θα βαρύνουν την αναθέτουσα Αρχή.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρμοδιότητάς τους. 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν. 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

 
 

 
 
 
 

http://et.diavgeia.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης   είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 2022/S 098-270225 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 22PROC010592711 2022-05-20), όπως 
αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά 
με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω 
της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr) 24. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6)  ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο της παρούσας, 
στη σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, η οποία 
είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης (www.promitheus.gov.gr). Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που είτε υποβάλλονται 
με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 
εξετάζονται.  

[Συμπληρώνεται για συμβάσεις  εκτιμώμενης αξίας άνω των ορίων:] 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 
την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. Η διάρκεια της παράτασης θα είναι 
ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της 
αναθέτουσας αρχής. 

Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής 
ημερομηνίας υποβολής προσφορών καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης, σύμφωνα 

 
   

http://www.promitheus.gov.gr/
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με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στην ΕΕΕΕ (με το τυποποιημένο έντυπο «Διορθωτικό»25) 
και στο ΚΗΜΔΗΣ 26. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές, τα  στοιχεία που περιλαμβάνονται σε αυτές, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα σχετικά με 
τη μη ύπαρξη λόγου αποκλεισμού και την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής27 συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Τα αλλοδαπά δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα, 
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις κείμενες διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο..  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή 
έντυπα με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς 
τύπους και σχέδια, που είναι δυνατόν να διαβαστούν σε κάθε γλώσσα και δεν είναι απαραίτητη η 
μετάφραση τους, μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική. 28. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα29. 

2.1.5 Εγγυήσεις30 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται 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)31, 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 Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού32. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη με 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 
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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 σύμβασης33.  

Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που παρέχονται με γραμμάτιο 
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. 

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

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων 

Η αναθέτουσα αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως 
Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα 
επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά 
μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό της 
αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε 
εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και 
της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης 
νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική 
ενημέρωση που επισυνάπτεται στην παρούσα. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ34, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5, 6 και 735 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 
την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων36. 

Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4, 5 6 και 7 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού 
με την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται 
η Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

 
 

 

 

 

 

 
     





 

Σελίδα 21 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης37. 

2. Οικονομικός φορέας συμμετέχει είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος ένωσης. Οι ενώσεις οικονομικών 
φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν 
συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή  μπορεί να απαιτήσει από 
τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η 
σύμβαση. 

Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.38   

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής39 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής40, ύψους 0,5% της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη στρογγυλοποίηση, μη συνυπολογιζομένων των 
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης. (β΄εδ.παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016)  που 
ανέρχεται ανάλογα με το Τμήμα που υποβάλλουν προσφορά στο ποσό των : 

 

ΟΜΑΔΑ Α: 
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ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

 

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

(ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

(0,5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

1.1 
ΔΑΦΝΟΥΛΑ-ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ-ΙΤΕΑ-ΛΕΠΙΑΝΑ- 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ- Δ.Σ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

408,70 

1.2 ΑΝΩ ΒΑΛΑΩΡΑ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
ΒΑΛΑΩΡΑΣ-ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 507,68 

1.3 ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ -ΑΝΩ 
ΤΣΟΥΚΑ-ΤΣΟΥΚΑ-

ΛΟΓΓΙΤΣΙ-
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ-ΚΡΕΝΤΗ-
ΔΥΤ.ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΕΠΑΛ 
ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

946,07 
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1.4 ΓΑΥΡΟΣ –ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ-
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ –ΑΓΙΟΙ 

ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ 

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΓΕΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

554,26 

1.5 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΠΕΤΡΙΝΗ 
ΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

303,26 

1.6 ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ-
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΩ 

ΞΗΡΙΑ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
186,44 

1.7 ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 3-
ΠΕΡΙΟΧΗ ΘΕΟΤΟΚΟΣ-

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 2 

ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-1ο ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
361,44 

1.8 ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ-
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ-ΓΗΠΕΔΟ-

ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ 

ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-1ο ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
214,61 

ΟΜΑΔΑ Β: 

ΤΜΗ
ΜΑ/ 
ΔΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

 (0,5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ & 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ) 

2.1 
ΑΡΓΥΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΣΥΚΙΑ 
ΚΑΤΑΦΥΛΛΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

214,11 

2.2 
ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ-ΤΣΙΡΝΩΚΑ-

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ- 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

118,72 

2.3 ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ –ΓΕΦΥΡΑ 
ΤΕΜΠΛΑΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΜΕ ΓΡΑΜΜΗ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

51,79 

2.4 ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ  Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 53,30 

2.5 
ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

44,23 

2.6 
ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

44,23 

2.7 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΠΕΤΡΕΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ 

25,05 

2.8 ΛΙΘΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 51,98 
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2.9 ΤΟΛΜΗ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ-
ΛΙΘΟΧΩΡΙ-ΠΡΟΦΗΤΗΣ 

ΗΛΙΑΣ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 66,12 

2.10 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 44,69 

2.11 ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 64,48 

2.12 
ΛΗΜΕΡΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
(ΠΡΩΙ)- Δ.Σ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ-

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 
76,17 

2.13 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ  ΛΗΜΕΡΙ 12,70 

2.14 
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ-
Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

61,99 

2.15 ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ-ΚΑΣΤΡΑΚΙ 
ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ-
Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 

61,99 

2.16 ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 45,74 

2.17 ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 45,74 

2.18 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ 10,33 

2.19 ΧΡΥΣΟΒΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΑΛΑΩΡΑΣ 71,15 

2.20 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΒΟΥΛΠΗ 28,46 

2.21 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ 

ΛΟΓΓΙΤΣΙ 33,83 

2.22 

ΒΟΥΛΠΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1.2-1 

ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΙ 1 

ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ) 

56,92 

2.23 

ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ 

Δ.Σ. ΔΥΤΙΚΗΣ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ- 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ- ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

77,11 

2.24 ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ ΑΓΡΑΦΩΝ Δ.Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ 100,36 

2.25 
ΑΝΑΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-
Δ.Σ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ 

50,27 

2.26 ΒΙΝΙΑΝΗ – ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ 23,84 

2.27 ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΒΙΝΙΑΝΗ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ-
Δ.Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ 

113,63 

2.28 ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ -
ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ 

Δ.Σ. ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΕΝΤΗΣ 

188,81 

2.29 ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 144,94 

2.30 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ –ΜΕΣΟΧΩΡΑ 

3ο Δ.Σ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)- 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
64,16 

2.31 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

ΜΕΣΟΧΩΡΑ 25,85 
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2.32 ΜΕΣΟΧΩΡΑ (ΞΥΛΙΝΑ 
ΣΠΙΤΙΑ) 

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 49,01 

2.33 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ (ΖΑΚΥΝΘΟΥ & 
ΚΥΘΗΡΩΝ 1-Μ. 
ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ)  

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

53,10 

2.34 ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ-
ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ-
ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

85,83 

2.35 4ο Δ.Σ.  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 
36,81 

2.36 4ο Δ.Σ.  ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 
32,55 

2.37 
ΜΥΡΙΚΗ 

3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) -ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
62,84 

2.38 3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΥΡΙΚΗ 31,51 

2.39 
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-4ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  
67,11 

2.40 ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ-ΛΕΥΚΑ 
(ΧΑΝΤΖΟΓΙΑΝΝΕΪΚΑ) 

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ  

67,61 

2.41 4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 33,56 

2.42 

ΚΛΑΥΣΙ  

2ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ – 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ ή 1ο ΕΠΑΛ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

65,04 

2.43 
ΣΤΕΝΩΜΑ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 1ο ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
101,60 

2.44 ΚΛΕΙΤΣΟΣ (1) & (2) ΕΕΕΕΚ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 320,27 

2.45 ΚΛΕΙΣΤΟΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΥΡΝΑΣ 72,94 

2.46 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.  ΦΟΥΡΝΑΣ 62,08 

2.47 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
(ΚΛΕΙΣΤΟΣ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.  ΦΟΥΡΝΑΣ 59,87 

2.48 ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ.  ΦΟΥΡΝΑΣ 68,35 

ΟΜΑΔΑ Γ: 

ΤΜΗ
ΜΑ/ 
ΔΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΟ 

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΣΕ 
ΕΥΡΩ 

(ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ) 

 (0,5% επί της 
εκτιμώμενης αξίας 

της σύμβασης 
εκτός ΦΠΑ & 
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ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ). 

3.1 ΠΕΤΡΕΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 
ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-ΣΤΑΥΡΟΠΙΚΙ 

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ-
ΚΕΔΡΑ-ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ -Δ.Σ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ –-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - Λ.Τ. 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

603,34 

3.2 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

ΛΕΠΙΑΝΑ 62,64 

3.3 ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ-ΤΣΟΥΚΑ-
ΛΟΓΓΙΤΣΙ-

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ-
ΒΟΥΛΠΗ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ -Δ.Σ. 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ- 
249,16 

3.4 ΝΕΟΧΩΡΙ-ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΝΑΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ-ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ-ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 
ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

Λ.Τ. ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ  

348,77 

3.5 
ΔΑΦΝΗ-ΒΙΝΙΑΝΗ-

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ-ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 
ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ- Δ.Σ. 
ΚΡΕΝΤΗΣ 

331,40 

3.6 
ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ-ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ 

(ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ) 

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΓΕΛ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 
121,08 

 

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 του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι  μέχρι 13 μήνες από την επόμενη της 
διενέργειας του διαγωνισμού (12 μήνες+1 μήνας=13 μήνες) (ήτοι 19/7/2023) άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τους προσφέροντες 
να παρατείνουν, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται, σε κλειστό φάκελο με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την 
ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

2.2.2.2. 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 
στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016. 41 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων: α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3 έως 2.2.8  γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα 
δικαιολογητικά (παράγραφοι 2.2.9 και 3.2), δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού, 
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν. 4412/2016, 
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το κόστος της 
προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί42, ζ) στις περιπτώσεις των 
παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον 
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προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 
3.2 και 3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως 
απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που 
προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού 
της παραγράφου 2.2.3 ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής 
επιλογής. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 
φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή 
σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη43 καταδικαστική απόφαση για ένα από τα ακόλουθα 
εγκλήματα:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του Ποινικού Κώδικα 
(εγκληματική οργάνωση), 

β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, 
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 
159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία 
δικαστικών λειτουργών), 237Α παρ. 2 (εμπορία επιρροής – μεσάζοντες), 396 παρ. 2 (δωροδοκία στον 
ιδιωτικό τομέα) του Ποινικού Κώδικα, 

γ) απάτη, εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3 και 4 της 
Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Ιουλίου 2017 σχετικά 
με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων 
της Ένωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 
(πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαστικών λειτουργών), 242 
(ψευδής βεβαίωση, νόθευση κ.λπ.) 374 (διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη 
με υπολογιστή), 386Β (απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των 
άρθρων 155 επ. του Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των 
οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των 
συμφερόντων, καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 23 (διασυνοριακή απάτη σχετικά με τον ΦΠΑ) και 24 
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης) 
του ν. 4689/2020 (Α’ 103),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 3-4 και 5-12 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 15ης Μαρτίου 2017 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, 
όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής, και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, 
καθώς και τα εγκλήματα των άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές 
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
20ης Μαΐου 2015, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την 
τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και 
την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 
2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 
(Α’ 139), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), και τα 
εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού Κώδικα (εμπορία ανθρώπων). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε  αμετάκλητη 
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  

- στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) 
και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τους διαχειριστές. 

- στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Διοικητικού 

Συμβουλίου, καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το 

σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

- στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

- σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 

με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 

αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή  

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Οι υποχρεώσεις των περ. α’ και β’ της παρ. 2.2.3.2  θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν έχουν 
καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή 
τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού κανονισμού. 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν 
οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος  
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β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο  οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα 
με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 
υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται44 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, οικονομικός 
φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις45:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201646, 
περί αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 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 έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν 
τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 
διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν 
οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του 
λειτουργίας.  

(γ) εάν, με την επιφύλαξη της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 3959/2011 περί ποινικών κυρώσεων 
και άλλων διοικητικών συνεπειών, υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι 
ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται κατ’ εφαρμογή της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει με απατηλό τρόπο παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του .  
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Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (θ)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που βεβαιώνει το σχετικό 

γεγονός. 47 

2.2.3.5. [Συμπληρώνεται κατά περίπτωση εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000 

ευρώ] Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας 

σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/200548, όπως 

ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)49. Οι υποχρεώσεις της παρούσης αφορούν τις ανώνυμες 

εταιρείες που υποβάλλουν προσφορά αυτοτελώς ή ως μέλη ένωσης ή που συμμετέχουν στο μετοχικό 

κεφάλαιο άλλου νομικού προσώπου που υποβάλλει προσφορά ή νομικά πρόσωπα της αλλοδαπής  που 

αντιστοιχούν σε ανώνυμη εταιρεία. 

Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής: α) οι εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης ή του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες, β) οι εταιρείες, τα 

δικαιώματα ψήφου των οποίων ελέγχονται από μία ή περισσότερες επιχειρήσεις επενδύσεων (investment 

firms), εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού (asset/fund managers) ή εταιρείες διαχείρισης 

κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών (private equity firms), υπό την προϋπόθεση ότι οι τελευταίες 

αυτές εταιρείες ελέγχουν, συνολικά ποσοστό που υπερβαίνει το εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) των 

δικαιωμάτων ψήφων και είναι εποπτευόμενες από Επιτροπές Κεφαλαιαγοράς ή άλλες αρμόδιες 

χρηματοοικονομικές αρχές κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ο.Ο.Σ.Α.50 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  

2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.4, εκτός από την περ. β αυτής,  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία51, προκειμένου να 
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Για τον σκοπό αυτόν, ο οικονομικός φορέας αποδεικνύει ότι 
έχει καταβάλει ή έχει δεσμευθεί να καταβάλει αποζημίωση για ζημίες που προκλήθηκαν από το ποινικό 
αδίκημα ή το παράπτωμα, ότι έχει διευκρινίσει τα γεγονότα και τις περιστάσεις με ολοκληρωμένο τρόπο, 
μέσω ενεργού συνεργασίας με τις ερευνητικές αρχές, και έχει λάβει συγκεκριμένα τεχνικά και οργανωτικά 
μέτρα, καθώς και μέτρα σε επίπεδο προσωπικού κατάλληλα για την αποφυγή περαιτέρω ποινικών 
αδικημάτων ή παραπτωμάτων. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται 
σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του 
παραπτώματος. Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το 
σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/201652. 
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, σε βάρος του οποίου έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει, αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής53  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας54  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά μητρώα ή εμπορικά μητρώα  που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Εφόσον οι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ειδική έγκριση 
ή να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού για να μπορούν να παράσχουν τη σχετική υπηρεσία στη χώρα 
καταγωγής τους, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να τους ζητεί να αποδείξουν ότι διαθέτουν την έγκριση αυτή 
ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη δήλωση ενώπιον 
συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού 
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην 
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα 
επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο 
επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό 
ανάθεση υπηρεσία. 

 Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων η καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
θα πρέπει να καλύπτεται από όλα τα μέλη της ένωσης.   

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια55  

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, η Α.Α. δεν απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας για τους  οικονομικούς 
φορείς. 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα56  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς  

[Ι] απαιτείται : 

α) να διαθέτουν τον απαιτούμενο  σε αριθμό στόλο οχημάτων (κύριο όχημα και εφεδρικό)  για την κάλυψη 
των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι  κατάλληλος και αξιόπιστος 
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κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας  και συμμορφούμενος σύμφωνα με  κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε 
φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη  αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις 
προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων 
στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της σύμβασης    

β) να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία 
των οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης  και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης μικρών 
μαθητών με εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια Οδήγησης 
(εφόσον απαιτείται), Άδεια Μεταφορέα (εφόσον απαιτείται), Ποινικό Μητρώο  (Οδηγών - Συνοδών) τόσο 
κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών  όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. 
 
γ) Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη διευκόλυνση της 
μεταφοράς ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης 
και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το απόσπασμα ποινικού 
μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ) ή των ΜΙΝΙ BUS,  

δ) Ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών (έλεγχος 
ζώνης ασφαλείας). 

ε) Να διαθέτουν συνοδό/ους στα οχήματα, όπου απαιτείται από την συνημμένη διακήρυξη για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς των ανήλικων μικρών παιδιών σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-
2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης 
και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει συνοδό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά: α) το Αντίγραφο 
Ποινικού Μητρώου γενικής χρήσης για τον/τους συνοδό/ους που δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει  β) 
Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.).  
όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από 
μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του και γ) Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο 
να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου συνοδού/δών και τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του (βλ. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1) 
  

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης  

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να προσκομίσουν 
κανένα παραστατικό  

2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων – Υπεργολαβία 

2.2.8.1. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής 
επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της 
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών 
τους με αυτούς57. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους τους αναγκαίους 
πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.  

Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και 
τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
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μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες58. 

Ο τρόπος απόδειξης της συγκεκριμένης εργασιακής σχέσης που υφίσταται μεταξύ του οικονομικού φορέα 
και των προσώπων αυτών καθορίζεται με σαφήνεια από τους όρους στην παράγραφο 2.2.9 της παρούσας59 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι  εν λόγω 
οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της 
σύμβασης 60. 

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων 61. 

Η εκτέλεση των κάτωθι εργασιών/ καθηκόντων, μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, από 
τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα γίνεται υποχρεωτικά 
από τον προσφέροντα ή, αν η προσφορά υποβάλλεται από ένωση οικονομικών φορέων, από έναν από 
τους συμμετέχοντες στην ένωση αυτή . 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει αν οι φoρείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός 
φορέας, πληρούν κατά περίπτωση τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της 
παραγράφου 2.2.3.. 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, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση από την σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής, η οποία απευθύνεται στον οικονομικό 
φορέα μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ. Ο φορέας που αντικαθιστά φορέα του 
προηγούμενου εδαφίου δεν επιτρέπεται να αντικατασταθεί εκ νέου. 

Επισημαίνεται ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής 
σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις 
ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος 
από τον αιτούντα οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ. 

2.2.8.2. Υπεργολαβία 

Ο οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει 
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει. Στην περίπτωση που o 
προσφέρων αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 
σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας62. Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον συντρέχουν 
στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού της ως άνω παραγράφου 2.2.3.   

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως 
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς δια του ΕΕΕΣ κατά 
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τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.9.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.9.2 και 
κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.8 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να  
αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι 
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά 
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 )63. 

Στην περίπτωση που o οικονομικός φορέας αναφέρει στην προσφορά του ότι προτίθεται να αναθέσει 
τμήμα(τα) της σύμβασης υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους σε ποσοστό που υπερβαίνει το τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, οι υπεργολάβοι υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα 
οριζόμενα στις παραγράφους 2.2.9.1 και 2.2.9.2, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 
2.2.3 της παρούσας64.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν, σύμφωνα 

με το παρόν άρθρο, οι οποίες επέλθουν ή για τις οποίες λάβουν γνώση μετά την συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και 

μέχρι την ημέρα της έγγραφης πρόσκλησης για την σύναψη του συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν 

να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή.65.  

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 
Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI- EEEΣ  το 
οποίο ισοδυναμεί με ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ66 
καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και 
συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες  του Παραρτήματος 
1 

Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν να 
υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΕΕΕΣ 
και της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα 
στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να απαιτείται 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει εκ νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.67 Ο 
οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες που παρέχει στο ΕΕΕΣ με 
συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ68. 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με μόνη την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 
λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της παρούσας, για το σύνολο των φυσικών 
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προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. Στο ΕΕΕΣ απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής 
μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής69. 

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ,70 την κατάστασή του σε 

σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσης71 και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάσταση της αξιοπιστίας 

του. 

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, η 

συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου αποκλεισμού 

(παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β του άρθρου 44 του ν. 

3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.4 της παρούσης, αναλύεται στο σχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν θετικής απάντησης72. 

Όσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 
(περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον 
δεν έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που τηρείται. Στην 
περίπτωση αυτή, ο οικονομικός φορέας δεν υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του 
ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω 
υποχρεώσεις του73. 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Α. Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης των 
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής κατά τις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7, οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν τα δικαιολογητικά του παρόντος. Η προσκόμιση των εν λόγω δικαιολογητικών γίνεται κατά 
τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από 
προσφέροντες, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται  στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο 
περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική 
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διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη 
δήλωση συναίνεσης.  

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 ισχύουν74. 

Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με την παράγραφο 2.4.2.5 
και 3.2 της παρούσας. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4. 

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

οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα δικαιολογητικά που αναφέρονται παρακάτω: 

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή 
πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται 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. Οι επίσημες 
δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 
άρθρου 81 του ν. 4412/2016. 

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 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 του75.  

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 ως άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 

Επίσης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει: 1) οδηγό/ούς, θα 
επισυνάψει απόσπασμα ποινικού μητρώου και για τον οδηγό/ούς  αυτόν/ούς & 2) 
συνοδό/ούς, θα επισυνάψει απόσπασμα ποινικού μητρώου και για τον 
συνοδό/ούς. 

β) για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - 

μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν 
αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του76   
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Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 

α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.. (ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 

Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων δεν έχουν καταβληθεί, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα 
βεβαίωση οφειλής από την ΑΑΔΕ. 

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης 

της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ. (ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ 
ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ) 

Εφόσον η Α.Α. επιτρέπει την υποβολή προσφορών, όταν μόνο μικρά ποσά των ασφαλιστικών εισφορών δεν 
έχουν καταβληθεί, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της παρούσας, προσκομίζεται από τον 
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ. 

iia) Eπιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς 

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα 
αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ). 

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση 

ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ). 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.477 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, 

από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 

διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ 

προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή 

κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον 
πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και 

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία 
να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς 
για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία 
από το Γ.Ε.Μ.Η. 
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δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ). 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη 

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης 

νομοθεσίας78. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5- ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 
ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ). 

στ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, που 

καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη 
μετοχική σύνθεση του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που 
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία7980 (πλην των περιπτώσεων που αναφέρθηκαν στην παρ. 2.2.3.5 της 
παρούσας ανωτέρω).   

Συγκεκριμένα, προσκομίζονται: 

i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους κατά την περ. 

α) της παραγράφου 2.2.3.5 βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.  

ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5, για την απόδειξη του ελέγχου 

δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι 

διαφορετική του προσωρινού αναδόχου, πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις 

οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή 
κεφαλαίων επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των δικαιωμάτων 
ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα 
ψήφου εταιρείες είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5. 

iii) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης μετοχών του προσωρινού αναδόχου: 

- Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 

μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του. 

- 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 (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της 
προσφοράς. 

Ειδικότερα: 

- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται πιστοποιητικό του 
Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές 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 (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα που αντιστοιχούν σε 
ανώνυμες εταιρείες: 
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Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,  προσκομίζουν : 

i) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους 
είναι ονομαστικές 

ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον 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. 

iii) 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.     

Β)  εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν προβλέπεται η ονομαστικοποίηση 
των μετοχών, προσκομίζουν: 

i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου. Για την περίπτωση 
μη πρόβλεψης ονομαστικοποίησης προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου 

ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών ή 
δικαιωμάτων ψήφου, 

iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί 
τους λόγους που δεν είναι γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε αναθέτουσα αρχή δεν διαθέτει διακριτική 
ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην αναθέτουσα αρχή να αποδείξει τη 
δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλλει την προαναφερόμενη κατάσταση, διαφορετικά η μη υποβολή της 
σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας.  

Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια αρχή του κράτους 
της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 

Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται κατά την παράγραφο 
3.1.2 της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη διαδικασία συμμετέχει 
εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 
του άρθρου 65 του ν. 4172/2013,  καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς, όπως 
αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως άνω Κώδικα, κατά τα 
αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του άρθρου 4 του ν. 3310/2005.  
 
O προσωρινός ανάδοχος, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης, να προσκομίζει κατά το 

στάδιο κατακύρωσης υπεύθυνη δήλωση ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια 

και δεν εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει. 
 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού (ή εμπορικού) μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί 

φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν 
πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού) 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 
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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.81 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
οικείο επαγγελματικό μητρώο ή πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία 
υπηρεσία του Γ.Ε.ΜΗ.  

Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 
(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον 
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,82 εκτός αν, σύμφωνα με 
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια 
οικονομικής επάρκειας  

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των 

λεωφορείων, των Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), των ΜΙΝΙ BUS κτλ που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση 
κάθε δρομολογίου και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας 
προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. 
(Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό 
(ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο ή δεν είναι ενταγμένο σε Νομικό Πρόσωπο, απαραίτητη προϋπόθεση 
αποτελεί η κατάθεση σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης. 

Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού 
ΚΤΕΟ) του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει 

ότι τα διατιθέμενα προς χρήση λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) ή τα ΜΙΝΙ BUS κτλ διασφαλίζουν 
την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής 
ημερομηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).  

Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή  βεβαίωση της 

ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ασφαλισμένων 
οχημάτων καθώς και το διάστημα ασφάλισης τους και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα 
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την 
ημερομηνία ολοκλήρωσής της (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).  

 

Δ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον 

δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν)  οι οποίες θα είναι σε ισχύ  τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής 
ημερομηνίας προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). 
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Ε) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για  τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών 

(ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον  απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται και θα πρέπει 
να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης 
δικαιολογητικών σε ισχύ).  

ΣΤ) Πιστοποιητικό υγείας για τον συνοδό/ούς των δρομολογίων το οποίο ανανεώνεται 

κάθε δύο έτη σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1 α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ 
Β΄3758) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την  αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/5-6-2018 (ΦΕΚ Β΄2179) απόφαση 
του Υπουργού Υγείας. Στο εν λόγω πιστοποιητικό υγείας, κατόπιν παθολογικής, δερματολογικής και 
ψυχιατρικής εξέτασης, βεβαιώνεται η ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της συνοδού όπως και το ότι 
δεν πάσχει από λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα. Επισημαίνεται ότι κατά την παθολογική εξέταση των 
συνοδών διενεργείται προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση και ανά τέσσερα έτη επανέλεγχος για φυματίωση 

σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ της ανωτέρω απόφασης του Υπουργού Υγείας.  Βλ. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ.  

Τα ανωτέρω πιστοποιητικά Υγείας  θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας 
κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης όσο και κατά το χρονικό διάστημα ολοκλήρωσης των 
υπηρεσιών. Σε περίπτωση που τα ανωτέρω πιστοποιητικά δεν είναι εφικτό να εκδοθούν από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες μέχρι την ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης τότε  θα κατατεθεί στην υπηρεσία μας υπεύθυνη δήλωση που θα δηλώνει ότι το 
πιστοποιητικό υγείας θα προσκομιστεί πριν την υπογραφή της σύμβασης (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) συνοδευόμενη 
από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης πιστοποιητικού υγείας. (Αριθμ. πρωτ. 4959/24-1-2019 
–αριθμός εγκυκλίου 2 του Υπουργείου Εσωτερικών) 

Ζ) Υπεύθυνες Δηλώσεις των  οδηγών και των συνοδών οχημάτων μεταφοράς 
μαθητών ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 50025/19-9-2018 

(ΦΕΚ Β΄/26-9-2018) ΚΥΑ 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.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6) 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΟΠΟΥ ΥΦΙΣΤΑΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ, ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ 
ΦΥΣΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ  ΑΝΑΡΤΗΜΕΝΗ ΣΤΟ ΕΣΗΔΗΣ ΣΚΑΝΑΡΙΣΜΕΝΗ) (Υποβάλλεται 
Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  το αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την 
καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης σε περίπτωση που 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη].  

Σε περίπτωση που οι ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. Ζ δεν κατατεθούν από τους οικονομικούς 
φορείς  μέχρι την ημέρα της καταληκτικής ημερομηνίας κατάθεσης των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
τότε  θα κατατεθούν υποχρεωτικά στην υπηρεσία μας (μέσω ΕΣΗΔΗΣ) πριν την υπογραφή της σχετικής 
σύμβασης. (Αριθμ. πρωτ. 4959/24-1-2019 –αριθμός εγκυκλίου 2 του Υπουργείου Εσωτερικών). 

 

Η) Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν ανήκουν στον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στον 

διαγωνισμό ή δεν είναι ενταγμένα σε Νομικό Πρόσωπο, θα υποβάλλεται:  

▪ Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχημάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη του 

οχήματος, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιμοποίηση του οχήματος από τον 

υποψήφιο ανάδοχο, για την μεταφορά μαθητών για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι 

την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

▪ Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οχήματος, συμφωνητικό μίσθωσης ή 

παραχωρητήριο, μεταξύ του οικονομικού φορέα και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, 

κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και 

μέχρι την πλήρη εκτέλεση της. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες 

λεωφορείων που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ. λόγω ειδικού νομοθετικού καθεστώτος 
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που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους. 

 

➢ Διευκρινίζεται ότι οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) και ΔΧ Επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή 
αναλύεται στην  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. Επίσης, υπενθυμίζεται 
ότι  δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με 
ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.  

➢ Διευκρινίζεται ότι:  Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών ΕΔΧ και λεωφορείων 
και επειδή για την έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, όσο και της άδειας 
οδήγησης λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού 
Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) 
η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία μεταφορών, τεκμαίρεται 
πως ο οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 
4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, 
ή άδειας οδήγησης λεωφορείου σε ισχύ, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η 
οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-
2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).  

➢ ΣΥΝΕΠΩΣ: όσον αφορά τους οδηγούς  θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση της εν ισχύ ειδικής άδειας 
οδήγησης ΕΔΧ για τους οδηγούς ταξί και της εν ισχύ άδειας οδήγησης για τους οδηγούς λεωφορείων 
στην οποία θα αναγράφεται ο εν ισχύ αριθμός ΠΕΙ. 

 Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίζουν 
αποδεικτικά  

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 

νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό 

πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του 83,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται: 

i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 

πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές 

της στο ΓΕΜΗ84,προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης85, το οποίο 

πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.   

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό 
πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του.   

Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, 

αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 

οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 

ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 
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Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε 

πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον 
απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού οργάνου διοίκησης του νομικού 
προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα, 

εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα, προσκομίζεται εξουσιοδότηση του 
οικονομικού φορέα. 

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας 
εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη δήλωση  του νόμιμου 
εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και 
εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά 
την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού φορέα, 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.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους86 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. Ειδικώς 
όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται 
επιπροσθέτως της βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα 
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β. 

Β.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Ειδικότερα, 

προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου 
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού 
προσώπου υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος  οικονομικός 

φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά περίπτωση παροχή προς τον 
διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε 
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αυτή να είναι στη διάθεση του διαγωνιζόμενου  για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα 
πρέπει να είναι λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι 
διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης και τον τρόπο δια του οποίου θα χρησιμοποιηθούν αυτοί για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει στον διαγωνιζόμενο τους 
συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο διαγωνιζόμενος  ότι θα κάνει χρήση αυτών 
σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση. 

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει χρηματοοικονομική επάρκεια, θα δηλώνει επίσης ότι καθίσταται από 
κοινού με τον διαγωνιζόμενο υπεύθυνος για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας που σχετίζονται 
με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ’ του Μέρους ΙΙ 
του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες, δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.  

Β.10. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι θα κάνει χρήση 

υπεργολάβων, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του 

προσφέροντος με αναφορά του τμήματος της σύμβασης το οποίο προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας και υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των 

εργασιών.  

Β.11. 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. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης  

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής  
(Χαμηλότερη τιμή-Υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης) δηλαδή βάσει: 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου και στο 
σύνολο του Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Α. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις 
κανονικές ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου-
Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Β. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις κανονικές 
ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

• του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου-
Τμήματος της  ΟΜΑΔΑΣ Γ. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις κανονικές ημέρες 
όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, για τουλάχιστον ένα Τμήμα ή περισσότερα  του ενός ή 
για το σύνολο των τμημάτων (όπως αυτές προσδιορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας), η δε 
κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων στο 
ίδιο μειοδότη 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι από ένα (1) κατά 
ελάχιστον τμήμα ή περισσότερα του ενός έως και το σύνολο των τμημάτων εφόσον πληρεί τα κριτήρια 
κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των μαθητών και διαθέτει 
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των απαιτούμενο στόλο οχημάτων. (Για τρία (3) και άνω τμήματα/δρομολόγια με το ίδιο όχημα 
συμπληρώνεται ο σχετικός πίνακας «ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ» της Υπεύθυνης 
Δήλωσης 1-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV).  
  
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 σειρά87, 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  χαμηλότερης προσφερόμενης τιμής-υψηλότερου-ποσοστού έκπτωσης.   

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 το τμήμα/ τμήματα με την  χαμηλότερη  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  παράγραφο 3.1.2. Εν συνεχεία, εφαρμόζει τα προαναφερόμενα κριτήρια 
προσδιορισμού των ανατιθέμενων τμημάτων. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Προσφορές που θα υποβληθούν από ιδιοκτήτες ταξί για δρομολόγια εκτός των ορίων της 
έδρας τους για τα οποία είναι μοναδικές θα γίνονται δεκτές διότι δεν συντρέχει κίνδυνος νόθευσης του 
ανταγωνισμού (Υπ΄αριθμ. 1610/2016 Απόφαση VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου).  

Στην περίπτωση που για  ένα δρομολόγιο κατατεθούν περισσότερες της μίας προσφοράς από ιδιοκτήτες 
ταξί, θα προηγηθεί εκείνη η προσφορά που ο ιδιοκτήτης ταξί έχει έδρα εντός των ορίων του δρομολογίου 
για το οποίο κατατέθηκε η προσφορά και έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης έστω και αν 
το ποσοστό έκπτωσης του ιδιοκτήτη ταξί που δεν έχει έδρα εντός ορίων του δρομολογίου είναι μεγαλύτερο 
από εκείνο του πρώτου.  

Γενικότερα, σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας προσφοράς από ιδιοκτήτες ταξί, γίνεται δεκτή η 
προσφορά του δικαιούμενου λόγω έδρας με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης-χαμηλότερη τιμή.  

Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία η  μεταφορά μαθητών στα Δημόσια Σχολεία είναι υποχρεωτική και 
στην Π.Ε. Ευρυτανίας λόγω της ιδιαίτερης γεωμορφολογίας του νομού (ορεινότητα, μικρός πληθυσμός, 
ελάχιστα  μεταφορικά μέσα, μη ύπαρξη αστικών συγκοινωνιών, κακό οδικό δίκτυο (χωματόδρομοι) κτλ και 
της προηγούμενης εμπειρίας της υπηρεσίας που αφορά στους διαγωνισμούς μεταφοράς μαθητών, υπάρχει 
ορατός κίνδυνος να παραμείνουν πολλά δρομολόγια άγονα λόγω έλλειψης μεταφορικών μέσων στο νομό 
με τις ανωτέρω προδιαγραφές με αποτέλεσμα να μην επιτευχθεί ο κύριος στόχος της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας που είναι η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών στις σχολικές τους μονάδες.   

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική 
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ειδική Συγγραφή 
Υποχρεώσεων, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: Ε.Ε.Ε.Σ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Δηλώσεις Συμμόρφωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΤΥΠΟ 
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ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συμμόρφωσης  τεχνικών προδιαγραφών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: 
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII-Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΧ: Σχέδιο Σύμβασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ Υ.Α. Δ1Α/Γ.Π.ΟΙΚ. 43289, (Φ.Ε.Κ. Τ.Β. 2179/12-6-2018) της 
Διακήρυξης  για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά είδος / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές88 

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 (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής89. 

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την καταληκτική ημερομηνία 
υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.90 

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ: Προσφορές που θα υποβληθούν από ιδιοκτήτες ταξί για δρομολόγια εκτός των ορίων της 
έδρας τους για τα οποία είναι μοναδικές θα γίνονται δεκτές διότι δεν συντρέχει κίνδυνος νόθευσης του 
ανταγωνισμού (Υπ΄αριθμ. 1610/2016 Απόφαση VI Τμήματος Ελεγκτικού Συνεδρίου).  

Στην περίπτωση που για  ένα δρομολόγιο κατατεθούν περισσότερες της μίας προσφοράς από ιδιοκτήτες 
ταξί, θα προηγηθεί εκείνη η προσφορά που ο ιδιοκτήτης ταξί έχει έδρα εντός των ορίων του δρομολογίου 
για το οποίο κατατέθηκε η προσφορά και έχει προσφέρει το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης (χαμηλότερη 
τιμή) έστω και αν το ποσοστό έκπτωσης του ιδιοκτήτη ταξί που δεν έχει έδρα εντός ορίων του δρομολογίου 
είναι μεγαλύτερο από εκείνο του πρώτου.  

Γενικότερα, σε περίπτωση περισσοτέρων της μίας προσφοράς από ιδιοκτήτες ταξί, γίνεται δεκτή η 
προσφορά του δικαιούμενου λόγω έδρας με το μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης-χαμηλότερη τιμή.  

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως στα άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ 
εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα 
υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 
Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την 
ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και 
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», εφεξής «Κ.Υ.Α. 
ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες» (βλ. παρ. 2.1.2 & 2.1.4 της παρούσας διακήρυξης) 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο (εγκεκριμένο) 
πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από 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 να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 
του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες.  

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του 
άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης. 
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Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή 
ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.91 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:  
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής–Τεχνική Προσφορά», 
στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική 
προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον οποίο περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και το σύνολο των κατά περίπτωση απαιτούμενων 
δικαιολογητικών.  

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/2016. 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 μονάδας, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα 
ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς και οικονομικής 
προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής 
λειτουργικότητας,  εξάγουν αναφορές (εκτυπώσεις) σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, 
τα οποία  αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων στοιχείων. Τα ηλεκτρονικά αρχεία των 
εν λόγω αναφορών (εκτυπώσεων) υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις 
(περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37) και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορέα στους αντίστοιχους 
υποφακέλους. Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών 
(εκτυπώσεων) δύναται να πραγματοποιείται για κάθε υποφακέλο  ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει 
ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν92.   
 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Εκτός από την επισύναψη των ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων πρόσθετων, σε σχέση 
με τις αναφορές (εκτυπώσεις) της παραγράφου 2.4.2.4, να επισυναφθούν στους αντίστοιχους 
υποφακέλους (Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά-Οικονομική Προσφορά) και τα 
σχετικά ηλεκτρονικά και μη  αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονομική προσφορά) (βλ. παραγράφους 
2.4.3.1, 2.4.3.2 & 2.4.4 της παρούσας διακήρυξης και τα σχετικά τους Παραρτήματα)  

 

2.4.2.5. Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι Οικονομικοί 
Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος, ως εξής : 

Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να προσκομισθούν και 
σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:  

α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά 
έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille  
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β) είτε των άρθρων 15 και 2793 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων που 
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα  

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45),  

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε ηλεκτρονικές 
διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,   

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην περίπτωση 
απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 94 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ95 και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και 
άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά 
χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες, μαθηματικούς τύπους και σχέδια. 

Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη διαδικασία 
καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF.  

Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του 
οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους, 
στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού του 
παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι : 

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, 
άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, 

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/199996,  

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες 
και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη 
δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και 

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille), ή προξενική 
θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο97.  

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 
δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188), εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην 
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης (με 
Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και 
Κύπρου – 05.03.1984» (κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση 
επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που 
υπάγονται στον Καν ΕΕ 2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων 
δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα σχετικά με το 
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γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις αρχές του κράτους μέλους της 
ιθαγένειάς του.  

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί 
από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. 
β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με 
το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, 
προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο 
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η 
Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών που ορίζεται στην παρ. 3.1 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.   

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως άνω φακέλου στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής, είτε με την αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. 
Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται 
με την επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά 
περίπτωση. 

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,  ο 
οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του στο 
πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής, το αργότερο έως την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης 
(αποδεικτικό κατάθεσης σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),  προκειμένου να ενημερώσει την 
αναθέτουσα αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της 
εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Τα Δικαιολογητικά και οι ΕΓΓΥΗΤΙΚΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ που απαιτούνται  να 

προσκομιστούν από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο  σε έντυπη 

μορφή έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών και αφορούν τα δικαιολογητικά που 
αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
(παρ. 2.4.3) & του υποφακέλου:  «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (παρ. 2.4.4.) θα κατατεθούν στην Α.Α. ως εξής:  

Α. Τα δικαιολογητικά που αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
–ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  (παρ. 2.4.3) θα τοποθετηθούν  μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 
(υποφάκελο), στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
2. Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΕΔ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
Τηλ. 2237 25207 
3.Την ένδειξη: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών 
ετών  2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025»  
4. Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: …………………………….. 

 





 

Σελίδα 49 

Β. Τα δικαιολογητικά που αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (παρ. 
2.4.4.) θα τοποθετηθούν  μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 (υποφάκελο), στον οποίο θα 
αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
2. Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΕΔ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
Τηλ. 2237 25207  
3.Την ένδειξη: 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών  2022-2023, 2023-
2024 & 2024-2025»  
4. Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ………………………… 

 

Γ. Οι δύο Υποφάκελοι Α4 με τις ενδείξεις: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ –ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  & 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα τοποθετηθούν μαζί  μέσα σε ένα σφραγισμένο Φάκελο στον οποίο θα 
αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
2. Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΕΔ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
Τηλ. 2237 25207 
3.Την ένδειξη: 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων 
σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025» 
 4. Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: ………………………. 

 

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1, Ισόγειο, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ με σκοπό να πρωτοκολληθεί για την απόδειξη 
της ημερομηνίας  παραλαβής του φακέλου 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα υπό α και β στοιχεία: 

 α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός φορέας 
δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9 του ίδιου άρθρου 
(ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά). 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

[Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ.] 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο 
μπορούν να υποβάλλονται προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής.  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας συμπληρώνει ένα (1) μόνο  Ε.Ε.Ε.Σ. για το σύνολο των Τμημάτων / 
δρομολογίων  για τα οποία θα καταθέσει προσφορά. 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις 

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.   

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπη), πλην των 

περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται ηλεκτρονικά, έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII-Υποδείγματα 
Εγγυητικών Επιστολών). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) εγγυητική επιστολή για κάθε Τμήμα/ 
Δρομολόγιο  για το οποίο θα καταθέσει προσφορά 

 

2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 
την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V  & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της παρούσας  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 Παράρτημα98 99.  

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την Τεχνική Προσφορά των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 
περιλαμβάνουν τα παρακάτω στοιχεία: 

γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 για τα τμήματα που κατατίθεται προσφορά 
(Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1) (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ- Υποβάλλεται 
Ηλεκτρονικά) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) μόνο Υπεύθυνη Δήλωση  για το σύνολο των 
Τμημάτων / δρομολογίων  για τα οποία θα καταθέσει προσφορά. 

 
  
  

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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δ) ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΤΕΟ: Υπεύθυνη Δήλωση του 
Ν. 1599/1986 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV-ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2). [ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΑ (Σε περίπτωση που δεν υφίσταται  ηλεκτρονική υπογραφή (π.χ. κάτοχοι ΤΑΞΙ 
ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ, λεωφορείων ΚΤΕΛ κτλ) η υπεύθυνη δήλωση θα υπογραφεί φυσικά  και θα αναρτηθεί 
στο ΕΣΗΔΗΣ σκαναρισμένη)  -Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή έως την 
ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών σε περίπτωση που δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένη]. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) μόνο Υπεύθυνη Δήλωση  για το σύνολο των 
Τμημάτων / δρομολογίων για τα οποία θα καταθέσει προσφορά περιλαμβάνοντας στην ανωτέρω 
υπεύθυνη δήλωση όλα τα αυτοκίνητα που έχουν πρόβλημα δευτερευουσών ελλείψεων και θα 
χρησιμοποιηθούν για την παρούσα σύμβαση. 

ε) Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών 
Προδιαγραφών  για το σύνολο των Τμημάτων / δρομολογίων  για τα οποία θα καταθέσει προσφορά. 

στ) ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- 
Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης 
των προσφορών). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς για το 
σύνολο των Τμημάτων / δρομολογίων  για τα οποία θα καταθέσει προσφορά. 

ζ) Φωτοαντίγραφο  της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας  των 

λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) των ΜΙΝΙ BUS  που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε 
δρομολογίου και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση 
προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).  (Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή 
έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών).  

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

ενταγμένο σε Νομικό Πρόσωπο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση σχετικού 
συμφωνητικού μίσθωσης. 

η) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού 
ΚΤΕΟ) του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει 

ότι τα διατιθέμενα προς χρήση λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ), των ΜΙΝΙ BUS κτλ διασφαλίζουν 
την ασφαλή μεταφορά των μαθητών και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής 
ημερομηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ) (Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και 
Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών). 

θ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή  βεβαίωση της 

ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ασφαλισμένων 
οχημάτων καθώς και το διάστημα ασφάλισης τους και θα πρέπει να είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα 
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την 
ημερομηνία ολοκλήρωσής της (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). (Υποβάλλεται 
Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των 
προσφορών). 

ι) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον 

δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν)  οι οποίες θα είναι σε ισχύ  τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής 





 

Σελίδα 52 

ημερομηνίας προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). (Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και 
Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών). 

 

κ) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για  τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών 

(ΤΑΞΙ κλπ), Λεωφορείων, των ΜΙΝΙ BUS κτλ εφόσον  απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα 
εφόσον απαιτείται οι οποίες θα είναι σε ισχύ  τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών  
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση 
προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). (Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  
έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών). 

Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν ανήκουν στον οικονομικό φορέα που συμμετέχει στον 
διαγωνισμό ή δεν είναι ενταγμένα σε Νομικό Πρόσωπο, θα υποβάλλεται:  

▪ Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχημάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη του 

οχήματος, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιμοποίηση του οχήματος από τον υποψήφιο 

ανάδοχο, για την μεταφορά μαθητών για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση 

αυτής. 

▪ Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οχήματος, συμφωνητικό μίσθωσης ή 

παραχωρητήριο μεταξύ του οικονομικού φορέα και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών 

μέσων, κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της. Από την υποχρέωση αυτή εξαιρούνται οι 

ιδιοκτήτες λεωφορείων που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ. λόγω ειδικού νομοθετικού 

καθεστώτος που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο δικαιολογητικό των περιπτώσεων 
(ζ,η,θ,ι,κ)  για το σύνολο των Τμημάτων / δρομολογίων  για τα οποία θα καταθέσει προσφορά. 

 

λ) Απαιτείται  δε και η συνυποβολή του  πλήρους παραγόμενου από το σύστημα 

ηλεκτρονικού αρχείου σε μορφή pdf  της Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.(βλ. παρ. 2.4.2.4.) 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα 
πρέπει να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι,κ & λ 
 

Η επικύρωση των εγγράφων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 του N.4250/2014 
«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 
Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄ 161) και λοιπές ρυθμίσεις (74/Α’/26-03-
2014).  

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 (παρ.8, αρθ.92, Ν.4412/2016). 

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. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
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ΓΕΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» υπογράφονται ψηφιακά από τον έχοντα υποχρέωση προς τούτο, φέρουν ημερομηνία εντός 
των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών (άρθρο 3 του Ν.4250/2014) και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του γνησίου της υπογραφής. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης η πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της 
διακήρυξης  

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» των δρομολογίων όπως έχουν συνταχθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως παρακάτω:   

• ποσοστό  έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) του κάθε 
δρομολογίου και για το σύνολο του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1 της  ΟΜΑΔΑΣ Α. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά 
ίσο τόσο για τις κανονικές ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

• ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ) του κάθε 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ της  ΟΜΑΔΑΣ Β. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις 
κανονικές ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

•  ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ)  του κάθε 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ-ΤΜΗΜΑΤΟΣ  της  ΟΜΑΔΑΣ Γ. Το ποσοστό έκπτωσης θα είναι αυστηρά ίσο τόσο για τις 
κανονικές ημέρες όσο και τις ημέρες (με χιόνι ή παγετό). 

 

Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν, ως τιμή προσφοράς, την τιμή με τρία (3) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό), που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω 
τιμή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Το Ημερήσιο Κόστος Προϋπολογισμού (τιμή του δρομολογίου) του Τμήματος 2.1 είναι  : 79,30 
€ (άνευ ΦΠΑ), και έστω ότι ο συμμετέχων προσφέρει έκπτωση επί της ανωτέρω τιμής 10%. Στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος (γραμμές) θα συμπληρώσει ως τιμή 
προσφοράς τον αριθμό που θα προκύψει από τον ακόλουθο τύπο: 79,30-(79,30 Χ 0,10)=79,30-7,93=71,370 
ευρώ 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το   Έντυπο της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII - 
ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ που επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

Άρα, στον Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα προσκομιστεί στην 
Αναθέτουσα Αρχή  θα πρέπει να περιλαμβάνεται: 

Α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) (ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ 

ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ- Υποβάλλεται Ηλεκτρονικά και Προσκομίζεται σε έντυπη μορφή  έως την ημέρα και 
ώρα αποσφράγισης των προσφορών). 
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ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) για κάθε ΤΜΗΜΑ  για το οποίο θα καταθέσει προσφορά. 

Β) Απαιτείται  δε και η συνυποβολή του  πλήρους παραγόμενου από το σύστημα 
ηλεκτρονικού αρχείου σε μορφή pdf  της Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου. (βλ. 

παρ. 2.4.2.4.) 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 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 σύμβασης100. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 
πλην των προβλεπόμενων στην  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.).   

Ως απαράδεκτες θα 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 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται 
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή101  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και 
Οικονομικού Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.  

Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να επιλέγεται με σαφήνεια ένας από τους τρόπους πληρωμής που 
περιγράφονται στην παρ. (5.1) της παρούσας διακήρυξης. 

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών102   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

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 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 
όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση αιτήματος της 
αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους οικονομικούς φορείς, που 
αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους 
δεσμεύουν  για το επιπλέον αυτό χρονικό διάστημα. 

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 και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε 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 να παρατείνουν την προσφορά τους. 
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2.4.6 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 αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή δεν 
υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή τεκμηρίωση, 
συμπεριλαμβανομένων των πληροφοριών που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον αυτές δεν επιδέχονται 
συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν έχουν αποκατασταθεί 
από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 
και την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της 
παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ. γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) 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, (πλην των προβλεπόμενων στην  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 
4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.).   

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την 
κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το 
κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε 
σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016, 

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες  
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016, 

ι) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης, 

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016, 

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον προσωρινό 
ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας 
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις 
παραγράφους 2.2.4. επ., περί κριτηρίων επιλογής, 

ιγ) εάν κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016, διαπιστωθεί ότι τα 
στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι 
έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1  Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης103, εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει 
στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και 
του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 21η Ιουνίου 2022 και ώρα 08:00 το πρωΐ.  

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα μέλη της 
Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα μόνο στα 
μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή104. 

 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.1.2.1 Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της105, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν 
συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις 
σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι 
μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής 
πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν 
τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι 
αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής 
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες 
δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα106. 

Ειδικότερα : 

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύησης συμμετοχής 
ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου 
της έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η Επιτροπή 
Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της προσφοράς ως απαράδεκτης.   
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνεται το ανωτέρω 
πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση 
οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας 
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ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της λειτουργικότητας της 
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
3.4 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις 
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους107. 
 
β) Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των 
δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των 
προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα 
με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό 
των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής 
και των τεχνικών προσφορών108. 
 
γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και 
εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη 
του προσωρινού αναδόχου.  

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα 
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της 
σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. Εάν τα 
παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους 
που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως μη κανονική. [Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά 
με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των 
προσφερόντων ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση109] 

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 Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.110  
[Επισημαίνεται ότι τα αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία 
απόφαση].  

Επισημαίνεται ότι η εφαρμογή των προαναφερόμενων κριτηρίων προσδιορισμού των ανατιθέμενων 
δρομολογίων παρ. 2.3 έπεται της επιλογής του αναδόχου κατόπιν κλήρωσης, σε περίπτωση ισότιμων 
προσφορών. 

Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει τα ανωτέρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαση για τα  αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων111 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», 
«Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά») και η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε κατάταξη 
μειοδότη στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός ανάδοχος») να υποβάλει τα 
δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2 της 
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παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν 
κοινοποιείται στους προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης. 

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των σταδίων της 
διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής 
Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με 
την παράγραφο 3.3 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του τελευταίου σταδίου της 
διαδικασίας. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ σύμφωνα με 
όσα προβλέπονται στην παράγραφο 3.4 της παρούσας112. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου113 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και τον καλεί να 
υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης 
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για 
την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  

Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου αποστέλλονται από 
αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στην 
παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας. 

Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το αργότερο έως την τρίτη 
εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη 
μορφή και σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού και 
ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία απαιτείται να 
προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις της ως άνω παραγράφου 2.4.2.5114.  

Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης (σε έντυπη μορφή) θα τοποθετηθούν  μέσα σε 
καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:  

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
2. Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 
ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ/ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ  
ΚΤΙΡΙΑΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΟΑΕΔ 
ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
Τηλ. 2237 25207  
36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ  
3.Την ένδειξη: 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΧΤΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για το έργο: «Μεταφορά 
μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών  2022-2023, 2023-
2024 & 2024-2025» 
4. Την ένδειξη: 
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ:……………………. 
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Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. 
Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1, Ισόγειο, 36100 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ με σκοπό να πρωτοκολληθεί για την απόδειξη 
της ημερομηνίας  παραλαβής του φακέλου 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την αναθέτουσα αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, 
συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. 
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο 
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να 
αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της  αρχικής προθεσμίας για την υποβολή δικαιολογητικών όσο 
και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων 
δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα 
ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν από το στάδιο 
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79  του ν. 
4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.115 

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 (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά 
αποδεικτικά στοιχεία , 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 αποδεικνύεται η μη 
συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση 
μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 
2.2.4 έως 2.2.8 (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 
(ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του116.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι: α) δεν βρίσκεται σε μία 
από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας 
διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με 
όσα ορίζονται ανωτέρω (παράγραφος 3.1.2.1.) και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο όργανο της 
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αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας.  

Επισημαίνεται ότι, η αναθέτουσα αρχή, αιτιολογημένα και κατόπιν γνώμης της αρμόδιας επιτροπής του 
διαγωνισμού, μπορεί να  κατακυρώσει τη σύμβαση για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα των 
παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτή που καθορίζεται στην παράγραφο σε ποσοστό και ως εξής:   εκατόν 
είκοσι τοις εκατό (120%)117 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ογδόντα τοις εκατό (80%)118 
στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 3.3.1. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών κατακύρωσης και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η απόφαση 
έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγησης 
των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής προσφοράς).  

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους 
οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν 
οριστικά δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία 
αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 
360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 
αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου στα 
«Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».  

Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες λαμβάνουν γνώση των 
λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες 
της αναθέτουσας αρχής119. Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της 
ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής 
προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης. 

3.3.2. Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες προϋποθέσεις 
σωρευτικά: 

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν αποκλειστεί 
οριστικά,  
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 
παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε 
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, 
με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο τελευταίο εδάφιο 
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, 
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και  
δ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική 
πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79Α του ν. 
4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την 
έννοια του άρθρου 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της 
άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από 
την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η 
δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία εισηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο. 
 

 
  
  

 

 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
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Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, 
θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. 
Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον 
ανάδοχο.  

 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»120. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ 
της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, 
για τον προσφέροντα που υπέβαλε την  αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η 
διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην 
περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα 
εγγυητική επιστολή, ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.121 

Εάν η αναθέτουσα αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του συμφωνητικού 
εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης, 
με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων 
ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να 
εκπέσει η εγγύηση συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 
197 και 198 ΑΚ.122 

 

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή και Οριστική Δικαστική Προστασία 

Α. Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη δημόσια σύμβαση 
και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ενωσιακής ή εσωτερικής νομοθεσίας στον τομέα των δημοσίων 
συμβάσεων, έχει δικαίωμα να προσφύγει στην ανεξάρτητη Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(ΑΕΠΠ), σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 345 επ. ν. 4412/2016 και 1 επ. π.δ. 39/2017, 
στρεφόμενος με προδικαστική προσφυγή, κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του123 . 

Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά 
προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη 
δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ. 
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Σε περίπτωση παράλειψης που αποδίδεται στην αναθέτουσα αρχή, η προθεσμία για την άσκηση της 
προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης124 . 

Οι προθεσμίες ως προς την υποβολή των προδικαστικών προσφυγών και των παρεμβάσεων αρχίζουν την 
επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης και λήγουν όταν 
περάσει ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59 και, αν αυτή είναι εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν 
περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59125. 

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 
«Επικοινωνία» στην ηλεκτρονική περιοχή του συγκεκριμένου διαγωνισμού, επιλέγοντας την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» σύμφωνα με το άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 363 Ν. 4412/2016 . Η 
επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της 
προσφυγής του, β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 
οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, γ) σε περίπτωση 
παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες από την κατάθεση της 
προσφυγής.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση 
προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 του ν. 4412/2016 και 20 π.δ. 39/2017. Όμως, μόνη η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, υπό την 
επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 
4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017.  

Η προηγούμενη παράγραφος δεν εφαρμόζεται στην περίπτωση που, κατά τη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης, υποβληθεί μόνο μία (1) προσφορά. 

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα αρχή,  μέσω 
της λειτουργίας «Επικοινωνία»  :  

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή της σε 
κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής, προκειμένου να 
ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρέμβασής του στη 
διαδικασία εξέτασης της προσφυγής, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης πράξης, 
προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 

β) Διαβιβάζει στην ΑΕΠΠ, το αργότερο εντός δεκαπέντε (15) ημερών από την ημέρα κατάθεσης, τον πλήρη 
φάκελο της υπόθεσης, τα αποδεικτικά κοινοποίησης στους ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Έκθεση 
Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Έκθεση Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική 
ή συμπληρωματική αιτιολογία για την υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή 
πράξης. 

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα που τυχόν 
τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη 
ημέρα από την κατάθεσή τους. 

δ)Συμπληρωματικά υπομνήματα κατατίθενται από οποιοδήποτε από τα μέρη μέσω της πλατφόρμας του 
ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων της αναθέτουσας αρχής . 

Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων βοηθημάτων 
της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής . 
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Β. Όποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, με το ίδιο δικόγραφο εφαρμοζόμενων αναλογικά των 
διατάξεων του π.δ. 18/1989, την αναστολή εκτέλεσης της απόφασης της ΑΕΠΠ και την ακύρωσή της ενώπιον 
του αρμοδίου Διοικητικού Δικαστηρίου. Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση σιωπηρής απόρριψης της 
προδικαστικής προσφυγής από την Α.Ε.Π.Π. Δικαίωμα άσκησης του ως άνω ένδικου βοηθήματος έχει και η 
αναθέτουσα αρχή, αν η Α.Ε.Π.Π. κάνει δεκτή την προδικαστική προσφυγή, αλλά και αυτός του οποίου έχει 
γίνει εν μέρει δεκτή η προδικαστική προσφυγή. 

Με την απόφαση της ΑΕΠΠ λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες και όλες οι συναφείς προς την ανωτέρω 
απόφαση πράξεις ή παραλείψεις της αναθέτουσας αρχής, εφόσον έχουν εκδοθεί ή συντελεστεί αντιστοίχως 
έως τη συζήτηση της ως άνω αίτησης στο Δικαστήριο. 

Η αίτηση αναστολής και ακύρωσης περιλαμβάνει μόνο αιτιάσεις που είχαν προταθεί με την προδικαστική 
προσφυγή ή αφορούν στη διαδικασία ενώπιον της Α.Ε.Π.Π. ή το περιεχόμενο των αποφάσεών της. Η 
αναθέτουσα αρχή, εφόσον ασκήσει την αίτηση της παρ. 1 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016, μπορεί να 
προβάλει και οψιγενείς ισχυρισμούς αναφορικά με τους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, οι 
οποίοι καθιστούν αναγκαία την άμεση ανάθεση της σύμβασης.126 

Η ως άνω αίτηση κατατίθεται στο ως αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από  
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης ή από την παρέλευση της προθεσμίας για την έκδοση της 
απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής, ενώ η δικάσιμος για την εκδίκαση της αίτησης ακύρωσης δεν 
πρέπει να απέχει πέραν των εξήντα (60) ημερών από την κατάθεση του δικογράφου.127 

Αντίγραφο της αίτησης με κλήση κοινοποιείται με τη φροντίδα του αιτούντος προς την Α.Ε.Π.Π., την 
αναθέτουσα αρχή, αν δεν έχει ασκήσει αυτή την αίτηση, και προς κάθε τρίτο ενδιαφερόμενο, την κλήτευση 
του οποίου διατάσσει με πράξη του ο Πρόεδρος ή ο προεδρεύων του αρμόδιου Δικαστηρίου ή Τμήματος 
έως την επόμενη ημέρα από την κατάθεση της αίτησης. Ο αιτών υποχρεούται επί ποινή απαραδέκτου του 
ενδίκου βοηθήματος να προβεί στις παραπάνω κοινοποιήσεις εντός αποκλειστικής προθεσμίας δύο (2) 
ημερών από την έκδοση και την παραλαβή της ως άνω πράξης του Δικαστηρίου. Εντός αποκλειστικής 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την ως άνω κοινοποίηση της αίτησης κατατίθεται η παρέμβαση και 
διαβιβάζονται ο φάκελος και οι απόψεις των παθητικώς νομιμοποιούμενων. Εντός της ίδιας προθεσμίας 
κατατίθενται στο Δικαστήριο και τα στοιχεία που υποστηρίζουν τους ισχυρισμούς των διαδίκων. 

Επιπρόσθετα, η παρέμβαση κοινοποιείται με επιμέλεια του παρεμβαίνοντος στα λοιπά μέρη της δίκης εντός 
δύο (2) ημερών από την κατάθεσή της, αλλιώς λογίζεται ως απαράδεκτη. Το διατακτικό της δικαστικής 
απόφασης εκδίδεται εντός δεκαπέντε (15) ημερών από τη συζήτηση της αίτησης ή από την προθεσμία για 
την υποβολή υπομνημάτων. 

Η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης ενώπιον του αρμοδίου δικαστηρίου κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης μέχρι την έκδοση της οριστικής δικαστικής απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης, η προθεσμία για την άσκηση και η άσκησή 
της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών 
από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί 
διαφορετικά.128 Για την άσκηση της αιτήσεως κατατίθεται παράβολο, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 372 παρ. 5 του Ν. 4412/2016.   

Αν ο ενδιαφερόμενος δεν αιτήθηκε ή αιτήθηκε ανεπιτυχώς την αναστολή και η σύμβαση υπογράφηκε και η 
εκτέλεσή της ολοκληρώθηκε πριν από τη συζήτηση της αίτησης, εφαρμόζεται αναλόγως η παρ. 2 του 
άρθρου 32 του π.δ. 18/1989.  

Αν το δικαστήριο ακυρώσει πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής μετά τη σύναψη της σύμβασης, το 
κύρος της τελευταίας δεν θίγεται, εκτός αν πριν από τη σύναψη αυτής είχε ανασταλεί η διαδικασία σύναψης 
της σύμβασης. Στην περίπτωση που η σύμβαση δεν είναι άκυρη, ο ενδιαφερόμενος δικαιούται να αξιώσει 
αποζημίωση, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 373 του ν. 4412/2016. 

 
 
 
. 
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Με την επιφύλαξη των διατάξεων του ν. 4412/2016, για την εκδίκαση των διαφορών του παρόντος άρθρου 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του π.δ. 18/1989. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει, αιτιολογημένα, τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη της ως άνω Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε λόγω μη 
υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των προσφορών, καθώς και στην περίπτωση του 
δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης. 

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία:  α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, 
εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 , β) 
αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 
και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για 
τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 
ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, στ) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως, δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  (καλής εκτέλεσης) 

Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 
παρ. 4 του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της 
σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία 
κατατίθεται μέχρι και την  υπογραφή του συμφωνητικού. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να 
γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παρ. 12 του άρθρου 72 του 
ν. 4412/2016 στοιχεία, πλην αυτού της περ. η (βλ. την παράγραφο 2.1.5. της παρούσας), και, επιπλέον, τον 
τίτλο και τον αριθμό της σχετικής σύμβασης, εφόσον ο τελευταίος είναι γνωστός. Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII- Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  
της Διακήρυξης  και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των 
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος οφείλει να καταθέσει μέχρι την υπογραφή της τροποποιημένης σύμβασης, 
συμπληρωματική εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού 
της αύξησης της αξίας της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά ως εξής: 

Α) κατά το 1/3 ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
στο τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, 

Β) κατά το 1/3 ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 
στο τέλος του σχολικού έτους 2023-2024 και 

Γ) κατά το υπόλοιπο 1/3  ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 
σύμβασης στο τέλος του σχολικού έτους 2024-2025.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσμη παροχή, η επιστροφή των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης  γίνεται μετά από την 
αντιμετώπιση, σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου. Αν οι υπηρεσίες 
είναι διαιρετές και η παράδοση γίνεται, σύμφωνα με τη σύμβαση, τμηματικά, οι εγγυήσεις καλής εκτέλεσης  
αποδεσμεύονται σταδιακά, κατά το ποσόν που αναλογεί στην αξία του τμήματος της υπηρεσίας που 
παραλήφθηκε οριστικά. Για τη σταδιακή αποδέσμευσή τους απαιτείται προηγούμενη γνωμοδότηση του 
αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η παραπάνω σταδιακή αποδέσμευση γίνεται μετά από την αντιμετώπιση, 
σύμφωνα με όσα προβλέπονται, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.   

4.2  Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X
http://www.eaadhsy.gr/n4412/prosarthmaA_index.html#pararthma_A_X




 

Σελίδα 66 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

 4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι:  
α) σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της σύμβασης δεν ενήργησε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και 
ότι θα εξακολουθήσει να μην ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε 
κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, 
πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών 
συμφερόντων) μεταξύ των νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή 
συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και 
μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία 
εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας 
αρχής περί την εκτέλεσή της, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύμβασης129 .  

Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για όλα τα 
μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό περιλαμβάνεται 
σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του.  

  

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.130. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 
αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 
παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της 
συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της 
σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 4412/2016.  

4.4.4. - 
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4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της131  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 132 

Η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου και 
κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, με υπογραφή νέου συμφωνητικού (σύμβασης). Κατά τα λοιπά, ισχύουν 
οι όροι της αρχικής σύμβασης 
Σε περίπτωση  τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος 
που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 6.5 της παρούσας. 
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού- όπως έχει οριστεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- για την τροποποίηση των υφιστάμενων 
δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που 
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε 
κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού -όπως έχει οριστεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- για χρονική παράταση του αντικειμένου της 
σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των  πέντε μηνών  (έως 10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς 
μαθητών.  

Μετά τη λύση της σύμβασης λόγω της έκπτωσης του αναδόχου, σύμφωνα με το άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
και την παράγραφο 5.2. της παρούσας, όπως και σε περίπτωση καταγγελίας για όλους λόγους της 
παραγράφου 4.6, πλην αυτού της περ. (α), η αναθέτουσα αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόμενο/ους, κατά σειρά κατάταξης οικονομικό φορέα που συμμετέχει-ουν στην παρούσα διαδικασία 
ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν το ανεκτέλεστο 
αντικείμενο της σύμβασης, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και σε τίμημα που δεν θα υπερβαίνει 
την προσφορά που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρήτρα υποκατάστασης)133. Η σύμβαση συνάπτεται, εφόσον 
εντός της τεθείσας προθεσμίας περιέλθει στην αναθέτουσα αρχή έγγραφη και ανεπιφύλακτη αποδοχή της. 
Η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας θεωρείται ως απόρριψη της πρότασης. Αν αυτός δεν δεχθεί την 
πρόταση σύναψης σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον επόμενο υποψήφιο κατά σειρά 
κατάταξης, ακολουθώντας κατά τα λοιπά την ίδια διαδικασία. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης134  

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα από τα 
αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, 

ε) ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις 
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή 
εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη 
σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την 
προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος ο οποίος θα βρεθεί σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην 
περίπτωση αυτή αποδεικνύει ότι είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 
διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση 
ακεραιότητας της παρ. 4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην παρούσα 
σχέδιο σύμβασης. 

Δίνεται η δυνατότητα διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου από την Αναθέτουσα Αρχή 
χωρίς να απαιτηθεί από τον ανάδοχο καμία αποζημίωση.  
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής135  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :  

α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών  ανά μήνα, δίμηνο, 
τρίμηνο κτλ  σε σχέση πάντα και με την ημερομηνία και το ποσό της σχετικής πίστωσης που θα κατατίθεται 
για τη Μεταφορά Μαθητών από το Υπουργείο Εσωτερικών.  

β) Για την ΟΜΑΔΑ Α  της παρούσας (ΤΜΗΜΑ 1: Δρομολόγια: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) το κόστος 
του δρομολογίου αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός που 
πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τον νομό Ευρυτανίας. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω 
μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 6.5 της 
παρούσας. 

γ) Για την ΟΜΑΔΑ Β της παρούσας (ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 
2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31,  2.32, 
2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48) το κόστος του 
δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται και ισχύει αυτό που θα κατακυρωθεί μετά την προσφορά που θα 
καταθέσει ο ανάδοχος. 

δ) Για την ΟΜΑΔΑ Γ  της παρούσας (ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6) το κόστος του δρομολογίου 
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός που πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια 
όπως ορίζεται από το Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό Ευρυτανίας. Η 
αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του 
καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 6.5 της παρούσας. 

ε) Σε περίπτωση  τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος 
που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με τον τύπο του άρθρου 6.5 της παρούσας. 

στ) Σύμφωνα με τις παραπάνω ανά περίπτωση σχέσεις υπολογισμού, δύναται να έχουν προσαύξηση ύψους 
10% επί των χιλιομέτρων τους λόγω καιρικών φαινομένων (χιόνι, παγετός κλπ) και αποδεικνύονται  με 
σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων. 

ζ)  Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

• Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 
του σχολείου.  

• Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 
παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

• Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.  

• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

 

Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής 
δικαιολογητικά: 

α) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας όπου απαιτούνται 
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γ)Κατάσταση - Βεβαίωση του Δ/ντη της οικείας σχολικής μονάδας πραγματοποίησης κατά μήνα των 
καθημερινών δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικία σύμβαση.  Στην 
ίδια Κατάσταση-Βεβαίωση υπογράφει και ο ίδιος ο ανάδοχος.   

δ)  Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης όπου απαιτείται. 

ε) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των άδειων οδήγησης. 

στ) φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων 

ζ) φωτοαντίγραφο  του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, 

η) Φωτοαντίγραφο  της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων ή των Δ.Χ. Επιβατηγών (ΤΑΞΙ κτλ) ή των Ι.Χ. 
Επιβατικών. 

θ)Σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016136, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή.  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, 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. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων137  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016138. 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)139 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Διακήρυξης, 
καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες 
διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις -Ποινικές Ρήτρες 

5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος140 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της 
Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου:   

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης 

 
   
 . 
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β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/και δεν 
συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης, 

γ) εφόσον δεν παρείχε τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, 
σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται στο άρθρο 217 περί διάρκειας σύμβασης παροχής υπηρεσίας, με την 
επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου 

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω περίπτωση 
(γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του 
άρθρου 203 του ν. 4412/2016  και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθεσμία που θα ορίσει η Α.Α. με 
σχετική πρόσκληση και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών  από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω όχλησης. Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο ανάδοχος να 
συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της 
προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλεσης της 
σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος επανειλημμένα παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, δεν 
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής ή  θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την 
ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται 
έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Ευρυτανίας. 
 

Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών, επισύρουν την ποινή της 
καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου: 

• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, 
εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους 
μαθητές. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 

• Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 

• Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

• Συνδυαστική εκτέλεση μεταφοράς μαθητών, λόγω συγχώνευσης δρομολογίων από τον ανάδοχο, η 

οποία αντιτίθεται στο σχεδιασμό αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή 
 
Στις ως άνω περιπτώσεις και πριν ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος θα ακολουθηθεί η διαδικασία που 
περιγράφεται  στην ανωτέρω παράγραφο «…ειδική όχληση….συμμόρφωσης….Α.Α.». 
 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά οι παρακάτω κυρώσεις: 

α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,  

β) επιπλέον, μπορούν να επιβληθούν οι ποινικές ρήτρες της επόμενης παραγράφου (5.2.1.α,  5.2.1.β & 
5.2.1.γ.) και 

γ) σε βάρος του αναδόχου μπορεί να επιβληθεί και προσωρινός αποκλεισμός του από το σύνολο των 
συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στις διατάξεις του ν. 4412/2016, κατά τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74, περί αποκλεισμού οικονομικού φορέα από δημόσιες συμβάσεις  
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5.2.1.α Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, και 
δεν τηρεί τους συμβατικούς όρους, τότε επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας, εις βάρος του ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής: 
 
Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της συμβατικής τιμής του ημερησίου δρομολογίου έως 5% 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το 
πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 
μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων, οι οποίες δεν 
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της μηνιαίας συμβατικής τιμής του δρομολογίου έως 10%  

• Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 

5.2.1.β. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της 
μη καταβολής σε αυτόν της αμοιβής του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα 
πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου από άλλον οικονομικό φορέα. 

• Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο 
ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

• Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

• Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 
σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.  
 

5.2.1.γ. Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο 
5.2, η Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 
4.5, 4.6 & 6.6 της παρούσας (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

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

του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 

ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την 

επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 Συμπληρωματικά με την ανωτέρω παράγραφο ισχύει και το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X- ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ 
ΡΗΤΡΕΣ 

5.2.2. -  
 
Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου.  
 
Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 
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5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων141   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.2. (Διάρκεια σύμβασης), 6.4. (Απόρριψη 
παραδοτέων – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων, να ασκήσει προσφυγή για 
λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής 
απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 
προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στο τελευταίο εδάφιο της περίπτωσης δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221   
ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 
σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η 
προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. 
Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να 
οριστικοποιηθεί. 

 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης , επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 
6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016142. Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 
4412/2016 και την παράγραφο 5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Αν ο ανάδοχος της σύμβασης είναι κοινοπραξία, η προσφυγή ασκείται είτε από την ίδια είτε από όλα τα 
μέλη της. Δεν απαιτείται η τήρηση ενδικοφανούς διαδικασίας αν ασκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγή, 
στο δικόγραφο της οποίας δεν σωρεύεται αίτημα ακύρωσης ή τροποποίησης διοικητικής πράξης ή 
παράλειψης. 
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6. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από Επιτροπή 
που συγκροτείται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο (Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας ή   Περιφερειακό Συμβούλιο Στ. 
Ελλάδας)   για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και 
στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης 
των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της 
διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της 
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 
ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων 
(π.χ. Περιφερειακών Ενοτήτων, Δήμων, Σχολικών Μονάδων κτλ), στους οποίους ανατίθενται επιμέρους 
καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 
συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με 
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2022-2023, 2023-2024 & 2024-
2025 (180 σχολικές ημέρες χ 3 έτη = 540 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) κατά τις ημέρες που 
διεξάγονται τα μαθήματα τω σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού 
αντικειμένου, μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής,  σε 
αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου143(πχ. 
παράταση σχολικού έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας κλπ). Αν λήξει η συνολική 
διάρκεια της σύμβασης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά 
τα ανωτέρω, διάρκεια, χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος144  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη 
λήξη της διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται 
εις βάρος του ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της 
παρούσας. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους σύμβασης για διάστημα 
μέχρι πέντε (5) μήνες [το ανώτερο έως πέντε (5) μήνες, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών, 
Κεφ. Γ, παρ. 2 περ. στ.2. ], με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου. (10 % Δικαίωμα προαίρεσης) 
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6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 145 - Δειγματοληπτικοί έλεγχοι  

Γενικότερα, η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται 
ανά μήνα από τον Διευθυντή146 κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των 
δρομολογίων ανά μεταφορέα147. 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατά περίπτωση είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση της δυνατότητας ή μη της 
χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων που μπορούν να διαθέσουν για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με 
το κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, όπως και για τη βεβαίωση ύπαρξης ή μη των γραμμών της δημοτικής 
ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών, τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές, καθώς και τις 
στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας 
διεύθυνσης. 

Οι Διευθυντές Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, ως διοικητικοί προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, 
είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σχετικά με: 

α. την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών που δικαιούνται τη δωρεάν μεταφορά, 

β. τη βεβαίωση της κανονικής διεξαγωγής του δρομολογίου, 

γ. τη βεβαίωση της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών. 

Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ΚΥΑ 
50025/2018 «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», καθώς και των άρθρων 219148 
και 220 του ν. 4412/2016149. 

6.3.1 Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, από την πλευρά της Περιφέρειας Στ. 
Ελλάδας, γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  

της παρούσας.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής (μετά την υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τους Διευθυντές των 
Σχολικών Μονάδων  και υπογεγραμμένων από τους ίδιους τους αναδόχους) διενεργείται  έλεγχος ισχύος 
δικαιολογητικών για την κατάσταση τεχνικής ικανότητας του αναδόχου, στο δε έλεγχο μπορεί δε να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να συμπληρώνει άμεσα όλα τα δικαιολογητικά που 
τυχόν απαιτείται να ανανεωθούν.   

6.3.2 Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 
σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και  εκπρόσωπος του αναδόχου. Μετά την ολοκλήρωση της 
διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον 
καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, β) είτε 
εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 
παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές 
παραλαβές.  

6.3.3 Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 
μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες.  

6.3.4 Για την εφαρμογή της προηγούμενης παραγράφου ορίζονται τα ακόλουθα:  

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών 
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ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 
διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση.  

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 
αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 
οριζομένων στο άρθρο 220.  

6.3.5 Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής 
του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 
2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί 
αυτοδίκαια.  

6.3.6 Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με 
απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και 
τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 6.3.1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις 
διαδικασίες παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι 
εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων 
των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 
ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

 
Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, 
που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 
 
β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών και των 
εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη 
χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 
 
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να 
είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε 
δρομολόγιο. 
 
δ. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής αντικατάστασης του οχήματος, λόγω βλάβης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται με Υπεύθυνη Δήλωση να ενημερώσει τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, αναφέροντας τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά καθώς και το ότι το όχημα που 
θα χρησιμοποιηθεί πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
 
ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση 
ανάθεσης και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει 
αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα ισχύει με την 
προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας της 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
 
στ. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήματος (πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος) πριν ή κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτομάτως στα δικαιώματα και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις συμβάσεις που θα υπογραφούν. Ο πωλητής υποχρεούται να: 
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i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια Δ/νση της 
Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. 
ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε 
περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται 
εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας. 
ζ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση 
ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει 
αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα 
οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος και 
με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας (Τμήμα Δια Βίου 
Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης) από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
η. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου, ο μεταφορέας θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
έγκαιρα για το γεγονός τους Διευθυντές – Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι 
μεταφερόμενοι μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών και να βρει άμεσα κατάλληλο μεταφορικό μέσο 
για τη μεταφορά των μαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 
 
Αντικατάσταση οδηγών/συνοδών: 
Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή 
παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές,  εκπαιδευτικούς ή 
γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια 
δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, 
άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τα ανωτέρω του επιβάλλονται από την Αναθέτουσα 
Αρχή  οι ανάλογες κυρώσεις που προβλέπονται στην παράγραφο 5.2 της παρούσας. 

6.5  Αναπροσαρμογή τιμής 

α) Για την ΟΜΑΔΑ Α & Γ  της παρούσας  το κόστος του δρομολογίου αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με 
τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός που πραγματοποιήθηκαν τα δρομολόγια όπως ορίζεται από το 
παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό Ευρυτανίας. Η αναπροσαρμογή του 
συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου 
υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της υπ΄αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ/Β΄/ 4217/26-9-
2019) ΚΥΑ 

β) Για την ΟΜΑΔΑ Β της παρούσας (Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ, Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ κτλ),  το κόστος δρομολογίου δεν 
αναπροσαρμόζεται 

γ) Σε περίπτωση  τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του 
τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με τον μαθηματικό τύπο της υπ΄αριθμ. 50025/19 -
9-2018 (ΦΕΚ/Β΄/ 4217/26-9-2019) ΚΥΑ 

δ) Σύμφωνα με τις παραπάνω ανά περίπτωση σχέσεις υπολογισμού, δύναται να έχο υν προσαύξηση 
ύψους 10% επί των χιλιομέτρων τους λόγω καιρικών φαινομένων (χιόνι, παγετός κλπ) και 
αποδεικνύονται  με σχετική βεβαίωση από την Διεύθυνση Τεχνικών Έργων.  
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6.6 Αντικατάσταση προσωπικού που εκτελεί τη σύμβαση 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και συνοδών 
των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους  
της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, με άλλον, ο οποίος 
πληροί του όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την παρούσα και ο ανάδοχος υποχρεούται να 
προβεί να το πράξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη 
σύμβαση και να απευθυνθεί στον/στους επόμενο/ους μειοδότη/ες. 

6.7 Διακοπή σύμβασης 

Η Περιφέρεια διατηρεί το δυνατότητα διακοπής σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω 
κατάργησης δρομολογίου/ δρομολογίων. 

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.150 

Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου, εφαρμόζονται τα σχετικώς 
οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών. 

 

6.8 Λοιποί ειδικοί όροι 

6.8.1 Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 
συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε 
αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των 
δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας 
σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς 
αποζημίωση του αναδόχου. 
6.8.2 Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου, 
μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με απόφαση 
της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά 
την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των 
οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα 
γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 
6.8.3 Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα 
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από 
την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες 
και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  
6.8.4 Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή 
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού 
ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού-Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα 
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της    Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει. 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Σύμφωνα με το Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  

Η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας δεν διαθέτει η ίδια μέσα μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Νομό Ευρυτανίας. Το ίδιο ισχύει και για τους δύο Δήμους του Νομού 
με αποτέλεσμα η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα της  
υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. και τη μεθοδολογία ιεράρχησης που θέτει. 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης που 
πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας για τρία (3) σχολικά έτη ήτοι 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 
σχολικές ημέρες χ 3 έτη=540 σχολικές ημέρες) από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και 
αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού 
μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : 60130000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ». 

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων  

Για την κατάρτιση των δρομολογίων προηγήθηκαν διεργασίες και επικοινωνίες τόσο με τα σχολεία της Π.Ε. 
Ευρυτανίας όσο και με τους συγκοινωνιακούς φορείς, τους δύο Δήμους του Νομού καθώς και τις υπηρεσίες 
της Π.Ε. Ευρυτανίας όπως τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών για την χιλιομέτρηση των δρομολογίων κτλ 
προκειμένου να πληρωθούν τα υποχρεωτικά κριτήρια και οι προτεραιότητες της υπ΄αριθμ. 50025/19-9-
2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.). 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και : 

Α) το Περιφερειακό Συμβούλιο με την υπ΄αριθμ. 149/2021   απόφασή του ενέκρινε τον Προϋπολογισμό 
οικονομικού έτους 2022 της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας. 
Β) Με την υπ΄αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021   απόφασή του ο Συντονιστής Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας επικύρωσε  την  υπ΄αριθμ. 149/2021  απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου 
της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας «περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2022……»». (ΑΔΑ: 
6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) 
Γ) Με την υπ.αριθμ. 1-7/4-1-2022 (ΑΔΑ: Ψ3657ΛΗ-87Κ) απόφασή της, η Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας συγκρότησε  τριμελής Επιτροπή Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 
διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Ευρυτανίας  και τριμελής Επιτροπή 
Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2022-2023. 
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Δ) Με την αριθμ. πρωτ. 74122/1401/8-4-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ010402708 2022-04-15) Απόφαση πολυετούς 
δέσμευσης, δεσμεύτηκε και διατέθηκε πίστωση για την πραγματοποίηση της δαπάνης  Μεταφοράς 
Μαθητών σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. 

  

Επίσης, θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας να  
εγκρίνει τη  διενέργεια  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άνω των ορίων) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΤΙΑΣ ΤΩΝ 
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025», προϋπολογισμού #2.541.972,13# ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24 % και έως 20 % δικαιωμάτων προαίρεσης.  

 
Τέλος, όταν ολοκληρωθεί ο ανωτέρω διαγωνισμός θα γίνουν οι απαραίτητες ενέργειες ώστε να 

αποσταλεί ο φυσικός φάκελος του διαγωνισμού για προ-συμβατικό έλεγχο και έγκριση στο Ελεγκτικό 
Συνέδριο με σκοπό την  έναρξη υλοποίησης της σύμβασης.  

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα  

Έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του ν. 4412/2016 καθώς και τα κριτήρια σχεδιασμού των δρομολογίων που 
ορίζει η υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α., η Α.Α υποδιαίρεσε στον Ηλεκτρονικό 
Διαγωνισμό την ανάθεση μεταφοράς μαθητών σε 55 διακριτά τμήματα  με σκοπό την όσο το δυνατό 
μεγαλύτερη κάλυψη των μαθητών από τις τεχνικές δυνατότητες των πρόσφορων μέσων καθώς επίσης την 
εξασφάλιση συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού και την κάλυψη του κριτηρίου της Οικονομικότητας.  

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα 
των δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Άμεση και επείγουσα προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση 
έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των μαθητών από το σημείο επιβίβασης προς τις σχολικές μονάδες και 
αντίστροφα με την ιδιαιτερότητα της καθημερινής διαχείρισης μικρών παιδιών. Οι οικονομικοί φορείς 
οφείλουν να αντιληφθούν ορθά τις απαιτήσεις  της σύμβασης, να τεκμηριώσουν την καταλληλόλητα τους 
και να διαμορφώσουν κατάλληλα την προσφορά τους, εξειδικεύοντας τη μεθοδολογία υλοποίησης της 
σύμβασης, τους τρόπους διασφάλισής της, το μοντέλο οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, τα επίπεδα 
διοίκησης. Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο  σε αριθμό στόλο 
οχημάτων (κύριο όχημα και εφεδρικό)  για την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισμένων 
θέσεων), ο οποίος είναι  κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας  και 
συμμορφούμενος σύμφωνα με  κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή 
κανονιστική πράξη  αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και 
αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την 
περίοδο της σύμβασης, να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν 
τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης  και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών 
μετακίνησης μικρών μαθητών με εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά 
τους (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια 
Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο  Οδηγών ) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του 
διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της, να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα 
οδήγησης, να διαθέτουν συνοδούς όπου απαιτείται  για τη διευκόλυνση της μεταφοράς ανήλικων μικρών 
παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα 
χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς και συνοδό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το αντίγραφο ποινικού μητρώου 
για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) καθώς και για τον συνοδό/ούς. 
Επιπλέον, ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα 
Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών 
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(έλεγχος ζώνης ασφαλείας). Τέλος, οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές – 
ειδικούς όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI- Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών. 
 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 
σχολικές ημέρες χ 3 έτη = 540 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του 
συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) κατά τις ημέρες που 
διεξάγονται τα μαθήματα τω σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της 
Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 
αντικειμένου κάθε τμήματος ισχύει για διάστημα όχι μεγαλύτερο  των πέντε μηνών  (Δικαίωμα προαίρεσης 
10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών. 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 
μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  (πχ. παράταση σχολικού 
έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας κλπ).  
 

Υπεργολαβία  

Βλέπε το ΆΡΘΡΟ 4.4 της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 
αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις 
ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 
χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ. για τους σχετικούς υπεργολάβους 

 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών   

Μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα για  τις 
ημέρες λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο. 

 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης  

Γενικότερα, η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται 
ανά μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των δρομολογίων 
ανά μεταφορέα. 

Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες κατά περίπτωση είναι αρμόδιοι για τη βεβαίωση της δυνατότητας ή μη της 
χρήσης των ίδιων μεταφορικών μέσων που μπορούν να διαθέσουν για τη μεταφορά μαθητών, σύμφωνα με 
το κεφ. Β του άρθρου 2 της παρούσας, όπως και για τη βεβαίωση ύπαρξης ή μη των γραμμών της δημοτικής 
ή δημόσιας συγκοινωνίας και τα δρομολόγια αυτών, τα οποία εξυπηρετούν τους μαθητές, καθώς και τις 
στάσεις επιβίβασης και αποβίβασης εκάστου, όπως προκύπτει από σχετικό έγγραφο της αρμόδιας 
διεύθυνσης. 

Οι Διευθυντές Π/βάθμιας και Δ/βάθμιας Εκπαίδευσης, ως διοικητικοί προϊστάμενοι των σχολικών μονάδων, 
είναι αρμόδιοι για τη διενέργεια δειγματοληπτικών ελέγχων σχετικά με: 

α. την ορθή καταχώρηση των στοιχείων των μαθητών που δικαιούνται τη δωρεάν μεταφορά, 

β. τη βεβαίωση της κανονικής διεξαγωγής του δρομολογίου, 

γ. τη βεβαίωση της έγκαιρης μεταφοράς των μαθητών. 

Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις της ΚΥΑ 
50025/2018 «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες», καθώς και των άρθρων 219 
και 220 του ν. 4412/2016. 
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Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, από την πλευρά της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας, 
γίνεται από επιτροπή παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παρ. 3 και την περ. δ της 
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  

της παρούσας.  
Κατά τη διαδικασία παραλαβής (μετά την υποβολή των αντίστοιχων βεβαιώσεων από τους Διευθυντές των 
Σχολικών Μονάδων  και υπογεγραμμένων από τους ίδιους τους αναδόχους) διενεργείται  έλεγχος ισχύος 
δικαιολογητικών για την κατάσταση τεχνικής ικανότητας του αναδόχου, στο δε έλεγχο μπορεί δε να καλείται 
να παραστεί και ο ανάδοχος, ο οποίος υποχρεούται να συμπληρώνει άμεσα όλα τα δικαιολογητικά που 
τυχόν απαιτείται να ανανεωθούν.  
 

Εγγυήσεις 

• Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους 
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς  εγγυητική επιστολή συμμετοχής 0,5% της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. & δικαιωμάτων προαίρεσης (παρ. 2.2.2.1. της παρούσας) 

• Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, ή του τμήματος αυτής, 
χωρίς να συμπεριλαμβάνονται τα δικαιώματα προαίρεσης  και η οποία κατατίθεται μέχρι και την  
υπογραφή του συμφωνητικού (παρ. 4.1 της παρούσας). 

 

Προαιρέσεις  

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 
20% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-
9-2018) Κ.Υ.Α. που αναλύεται ως κατωτέρω: 

• Έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των 
υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική 
αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια 
της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί 
οδοστρωμάτων) ή λόγω αναπροσαρμογής τιμών  όπως και για την ύπαρξη συνοδού όποτε προκύπτει 
ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

• Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος για διάστημα όχι μεγαλύτερο  των πέντε μηνών  (έως 10% 
Δικαιώματα Προαίρεσης), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών.    

2. Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται  με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής, 

Παρατάσεις  

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 
μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής, σε αντικειμενικά 
δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου151(πχ. παράταση σχολικού 
έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας κλπ). Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 
χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 
χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 
έκπτωτος152  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 
σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 
ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους σύμβασης για διάστημα 
μέχρι πέντε (5) μήνες [το ανώτερο έως πέντε (5) μήνες, κατά τα οριζόμενα στην ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών, 
Κεφ. Γ, παρ. 2 περ. στ.2. ], με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου. (10% Δικαίωμα προαίρεσης) 

 

Τροποποίηση Σύμβασης  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής 153(παρ. 4.5 της παρούσας) 

Η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου και 
κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, με υπογραφή νέου συμφωνητικού (σύμβασης). Κατά τα λοιπά, ισχύουν 
οι όροι της αρχικής σύμβασης. 
 
Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού- όπως έχει οριστεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- για την τροποποίηση των υφιστάμενων 
δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής 
που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης 
ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων) ή λόγω 
αναπροσαρμογής τιμών  όπως και για την ύπαρξη συνοδού όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης έως και το 10% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος 
του διαγωνισμού -όπως έχει οριστεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- για χρονική παράταση του αντικειμένου της 
σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος για διάστημα όχι 
μεγαλύτερο των  πέντε μηνών  (έως 10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς 
μαθητών. 

Κάθε τροποποίηση της σύμβασης προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση του αρμοδίου οργάνου 
προκειμένου να τεθεί σε ισχύ. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση:  

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Στ. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα 
Ευρυτανίας. Η δαπάνη για την εν σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς  μαθητών» 
σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους  2022, 2023, 2024 & 2025», του Φορέα  
Περιφέρεια Στ. Ελλάδας -Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας (Ε.Φ. 073, Κ.Α.: 0821) 154 (πολυετής ανάληψη) 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. των  Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού,  μέσω των οποίων, 
επιχορηγείται η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Π.Ε. Ευρυτανίας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 
της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.). 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :   

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.049.977,53 €  χωρίς ΦΠΑ. και με δικαιώματα 
προαίρεσης  έως και 20%. 
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Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ :  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στις  κάτωθι ΟΜΑΔΕΣ & ΤΜΗΜΑΤΑ  (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι) : 

ΟΜΑΔΑ Α: ΤΜΗΜΑ 1 (Δρομολόγια: 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8) ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ εκτιμώμενης αξίας  
835.791,88 € χωρίς ΦΠΑ & με Δικαιώματα προαίρεσης έως και (20%).  

ΟΜΑΔΑ Β: ΤΜΗΜΑΤΑ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 
2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 
2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48  ΜΕ Ε.Δ.Χ.-ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ. ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 802.250,61 € χωρίς ΦΠΑ & με Δικαιώματα προαίρεσης έως και (20%).  

ΟΜΑΔΑ Γ: ΤΜΗΜΑΤΑ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ: 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6  ΜΕ ΜΙΝΙ BUS, εκτιμώμενης αξίας 411.935,04 
€ χωρίς ΦΠΑ & με  Δικαιώματα προαίρεσης έως και (20%).  

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού/Συνολική και ανά τμήμα/μονάδα  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 2.541.972,13  €  συμπεριλαμβανομένου 24 % 
ΦΠΑ   

Ανάλυση: 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ:  1.708.314,60 € 

ΦΠΑ 24%: 409.995,51 € 

Δικαιώματα προαίρεσης (20%): 341.662,93 € 

ΦΠΑ 24% Δικαιωμάτων προαίρεσης: 81.999,09 € 

Συνολικός προϋπολογισμός : 2.541.972,13€ 

Οι τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης στα ανωτέρω ΤΜΗΜΑΤΑ  προέκυψαν μετά την 
χιλιομέτρηση και την κοστολόγηση που πραγματοποιήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών και από το 
Τμήμα Δια Βίου Μάθησης  της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας αντίστοιχα. Στην κοστολόγηση 
χρησιμοποιήθηκε ο σχετικός τύπος που προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία. 

 

Τιμές αναφοράς  

Οι υπολογισμοί προκύπτουν μέσα από τον υπολογισμό του αναλυτικού μαθηματικού τύπου που αναφέρει 
η υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.   

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: 

Δικαίωμα προαίρεσης: 341.662,93 €  χωρίς ΦΠΑ. 

 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: 

Φ.Π.Α. 24% 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων155  

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ της ανάπτυξης και συντήρησης του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, η οποία υπολογίζεται επί 
της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό 
παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό του Υπουργείου 
Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016156. 
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γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 
350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)157 . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.  

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Διακήρυξης, 
καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες 
διατάξεις. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
  





 

ΤΜΗΜΑ 1

` 1.1

1.1 1.1.

 ΔΑΦΝΟΥΛΑ- ΓΕΦΥΡΑ 

ΤΕΜΠΛΑΣ- ΙΤΕΑ - 

ΛΕΠΙΑΝΑ- 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ- 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

45

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

29 13 42 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 151,37 540 81.739,80 19.617,55 101.357,35 20.271,47

` 1.2

1.2 1.2

ΑΝΩ ΒΑΛΑΩΡΑ - 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΩΡΑΣ - 

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
21

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

4 43.5 20 47.5 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 188,03 540 101.536,20 24.368,69 125.904,89 25.180,98

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

              ΟΜΑΔΑ Α: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΤΜΗΜΑ 1 (Δρομολόγια 1.1- & 1.8)  

Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού: 8-3-2022 (1,958)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(> 5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 

ΜΕ ΦΠΑ 24%





 

Σελίδα 87 

 

1.3

1.3

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΝΩ 

ΤΣΟΥΚΑ - ΤΣΟΥΚΑ - 

ΛΟΓΓΙΤΣΙ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ - 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΡΕΝΤΗ 

- ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

21

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

4 81 20 101 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 348,94 531 185.287,14 44.468,91 229.756,05 45.951,21

ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ - ΑΝΩ 

ΤΣΟΥΚΑ - ΤΣΟΥΚΑ - 

ΛΟΓΓΙΤΣΙ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ - 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΡΕΝΤΗ 

- ΔΥΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

21

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

4 81 20 10.1 111.1 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 436,41 9 3.927,69 942,65 4.870,34 974,07

ΣΥΝΟΛΟ 540 189.214,83 45.411,56 234.626,39 46.925,28

1.4

1.4

ΓΑΥΡΟΣ - ΜΙΚΡΟ 

ΧΩΡΙΟ - ΜΕΓΑΛΟ  

ΧΩΡΙΟ - ΑΓΙΟΙ 

ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ

4ο Δ.Σ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

26

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

3 45 48 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 202,64 510 103.346,40 24.803,14 128.149,54 25.629,91

ΓΑΥΡΟΣ - ΜΙΚΡΟ 

ΧΩΡΙΟ - ΜΕΓΑΛΟ  

ΧΩΡΙΟ - ΑΓΙΟΙ 

ΕΥΡΥΤΑΝΕΣ

4ο Δ.Σ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

26

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

3 45 4.8 52.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 250,18 30 7.505,40 1.801,30 9.306,70 1.861,34

ΣΥΝΟΛΟ 540 110.851,80 26.604,43 137.456,23 27.491,25

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%
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1.5

1.5

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

4ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

21

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

10 11.2 21.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 111,25 510 56.737,50 13.617,00 70.354,50 14.070,90

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΠΕΤΡΙΝΗ ΣΤΑΣΗ 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ

4ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ  

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

21

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

10 11.2 2.12 23.32 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 130,46 30 3.913,80 939,31 4.853,11 970,62

ΣΥΝΟΛΟ 540 60.651,30 14.556,31 75.207,61 15.041,52

1.6

1.6

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΩ 

ΞΗΡΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ  

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

27

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

8.6 8.6 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 68,57 510 34.970,70 8.392,97 43.363,67 8.672,73

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ - 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΑΝΩ 

ΞΗΡΙΑ - ΠΡΟΦΗΤΗΣ  

ΗΛΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

27

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

8.6 0.86 9.46 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 77,26 30 2.317,80 556,27 2.874,07 574,81

ΣΥΝΟΛΟ 540 37.288,50 8.949,24 46.237,74 9.247,55

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%
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1.7

1.7

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

3 - ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ - 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

14.5 4 18.5 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 132,85 510 67.753,50 16.260,84 84.014,34 16.802,87

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

3 - ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΘΕΟΤΟΚΟΣ - 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

2

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

22

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΩΦΟΡ

ΕΙΟ

14.5 4 1.85 20.35 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 151,16 30 4.534,80 1.088,35 5.623,15 1.124,63

ΣΥΝΟΛΟ 540 72.288,30 17.349,19 89.637,49 17.927,50

1.8

1.8

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΓΗΠΕΔΟ - 

ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

28

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΟΦΩΡ

ΕΙΟ

9.9 9.9 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 78,93 510 40.254,30 9.661,03 49.915,33 9.983,07

ΓΗΡΟΚΟΜΕΙΟ - 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ - ΓΗΠΕΔΟ - 

ΚΑΤΩ ΞΗΡΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

28

ΜΕΓΑΛΟ 

ΛΕΟΦΩΡ

ΕΙΟ

9.9 0.99 10.89 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 88,94 30 2.668,20 640,37 3.308,57 661,71

ΣΥΝΟΛΟ 540 42.922,50 10.301,40 53.223,90 10.644,78

696.493,23 167.158,38 863.651,61 172.730,32

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΦΠΑ 24% 167.158,38

ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

696.493,23

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 24% 863.651,61

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 24% & 

20% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

172.730,32

1.036.381,93

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  Δρομολόγιο με ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ
ΦΠΑ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%

ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

139.298,65

33.431,67
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ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1 - & 2.48

` 2.1

2.1 2.1

ΑΡΓΥΡΙ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 

ΣΥΚΙΑ ΚΑΤΑΦΥΛΙΟΥ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ- 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

4 ΤΑΞΙ 44.80 25.60 70,4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 79,30 540 42.822,00 10.277,28 53.099,28 10.619,86

` 2.2

2.2 2.2

ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ - 

ΤΣΙΡΝΩΚΑ - 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

7

ΤΑΞΙ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ

24.6 14.4 39 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 43,97 540 23.743,80 5.698,51 29.442,31 5.888,46

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

              ΟΜΑΔΑ Β: Ε.Δ.Χ. -ΤΑΞΙ & Ε.Δ.Χ.-ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ - ΤΜΗΜΑΤΑ: 2.1 - & 2.48  

Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού: 8-3-2022 (1,958)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(> 5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ
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2.3

2.3

ΒΡΟΥΒΙΑΝΑ- ΓΕΦΥΡΑ 

ΤΕΜΠΛΑΣ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΓΡΑΜΜΗ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΤΑΞΙ 8 8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 19,18 540 10.357,20 2.485,73 12.842,93 2.568,59

2.4

2.4

ΝΕΟ ΑΡΓΥΡΙ Δ.Σ. ΔΑΦΝΟΥΛΑΣ 2 ΤΑΞΙ 9 9 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 19,74 540 10.659,60 2.558,30 13.217,90 2.643,58

2.5

2.5

ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ
2 ΤΑΞΙ 3 3 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 16,38 540 8.845,20 2.122,85 10.968,05 2.193,61

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.6

2.6

ΚΑΤΩ ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟ 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

3 ΤΑΞΙ 3 3 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 16,38 540 8.845,20 2.122,85 10.968,05 2.193,61

2.7

2.7

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

ΠΕΤΡΕΣ 

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ

1 ΤΑΞΙ 13.90 10.5 24.4
ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 27,83 180 5.009,40 1.202,26 6.211,66 1.242,33

2.8

2.8

ΛΙΘΟΧΩΡΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
3 ΤΑΞΙ 10 10 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 19,25 540 10.395,00 2.494,80 12.889,80 2.577,96

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.9

2.9

ΤΟΛΜΗ ΛΙΘΟΧΩΡΙΟΥ- 

ΛΙΘΟΧΩΡΙ - 

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

Δ. Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ 3 ΤΑΞΙ 1 10.6 4 15.6 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,49 540 13.224,60 3.173,90 16.398,50 3.279,70

2.10

2.10

ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
1 ΤΑΞΙ 2.4 2.4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 16,55 540 8.937,00 2.144,88 11.081,88 2.216,38

2.11

2.11

ΚΑΤΩ ΠΟΤΑΜΙΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
1 ΤΑΞΙ 16.4 16.4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 23,88 540 12.895,20 3.094,85 15.990,05 3.198,01

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.12

2.12

ΛΗΜΕΡΙ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ (ΠΡΩΙ)- 

Δ.Σ. ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ

4 ΤΑΞΙ 3 20 23 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 28,21 540 15.233,40 3.656,02 18.889,42 3.777,88

2.13

2.13

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΝΙΤΣΑΣ
ΛΗΜΕΡΙ 1 ΤΑΞΙ 1.5 10 11.5

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 14,11 180 2.539,80 609,55 3.149,35 629,87

2.14

2.14

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ - Δ.Σ. 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ

3 ΤΑΞΙ 2 12 14 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 22,96 540 12.398,40 2.975,62 15.374,02 3.074,80

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.15

2.15

ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ - 

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ - Δ.Σ. 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ

3 ΤΑΞΙ 2 12 14 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 22,96 540 12.398,40 2.975,62 15.374,02 3.074,80

2.16

2.16

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 3 ΤΑΞΙ 4 4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 16,94 540 9.147,60 2.195,42 11.343,02 2.268,60

2.17

2.17

ΚΑΣΤΡΑΚΙ ΒΑΛΑΩΡΑΣ Δ.Σ. ΒΑΛΑΩΡΑΣ 3 ΤΑΞΙ 4 4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 16,94 540 9.147,60 2.195,42 11.343,02 2.268,60

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.18

2.18

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ
ΤΟΠΟΛΙΑΝΑ 2 ΤΑΞΙ 1 6 7

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 11,48 180 2.066,40 495,94 2.562,34 512,47

2.19

2.19

ΧΡΥΣΟΒΑ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΒΑΛΑΩΡΑΣ
1 ΤΑΞΙ 20.8 20.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 26,35 540 14.229,00 3.414,96 17.643,96 3.528,79

2.20

2.20

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΒΟΥΛΠΗ 1 ΤΑΞΙ 5.7 5.7

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
OXI 10,54 540 5.691,60 1.365,98 7.057,58 1.411,52

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.21

2.21

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ
ΛΟΓΓΙΤΣΙ 1 ΤΑΞΙ 2 6.5 8.5

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
OXI 12,53 540 6.766,20 1.623,89 8.390,09 1.678,02

2.22

2.22

ΒΟΥΛΠΗ

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 1.2 - 

1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ 

ΚΑΙ 1 ΜΑΘΗΤΗΣ ΓΙΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ)

2 ΤΑΞΙ 11.4 11.4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ OXI 21,08 540 11.383,20 2.731,97 14.115,17 2.823,03

2.23

2.23

ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ

Δ.Σ. ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ  - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ -  

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

4 ΤΑΞΙ 22 2 24 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 28,56 540 15.422,40 3.701,38 19.123,78 3.824,76

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)
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2.24

2.24

ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 

ΑΓΡΑΦΩΝ
Δ.Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ 1 ΤΑΞΙ 8 25.8 33.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 37,17 540 20.071,80 4.817,23 24.889,03 4.977,81

2.25

2.25

ΑΝΑΤ. ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ -  Δ.Σ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ

2 ΤΑΞΙ 7 7 ΜΕ ΕΠΙΣ ΟΧΙ 18,62 540 10.054,80 2.413,15 12.467,95 2.493,59

2.26

2.26

ΒΙΝΙΑΝΗ - ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΡΕΝΤΗΣ
3 ΤΑΞΙ 21 21 ΜΕ ΕΠΙΣ ΟΧΙ 26,46 177 4.683,42 1.124,02 5.807,44 1.161,49

ΒΙΝΙΑΝΗ - ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΡΕΝΤΗΣ
3 ΤΑΞΙ 21 2.1 23.1 ΜΕ ΕΠΙΣ ΟΧΙ 28,08 3 84,24 20,22 104,46 20,89

ΣΥΝΟΛΟ 180 4.767,66 1.144,24 5.911,90 1.182,38

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.27

2.27

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 

ΒΙΝΙΑΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΡΕΝΤΗΣ - Δ.Σ. 

ΚΡΕΝΤΗΣ

2 ΤΑΞΙ 40 40 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 42,00 531 22.302,00 5.352,48 27.654,48 5.530,90

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - 

ΒΙΝΙΑΝΗ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΡΕΝΤΗΣ - Δ.Σ. 

ΚΡΕΝΤΗΣ

2 ΤΑΞΙ 40 4 44 ΜΕ ΕΠΣΤ ΟΧΙ 47,04 9 423,36 101,61 524,97 104,99

ΣΥΝΟΛΟ 540 22.725,36 5.454,09 28.179,45 5.635,89

2.28

2.28

ΑΓΙΑ ΒΛΑΧΕΡΝΑ- 

ΨΗΛΟΒΡΑΧΟΣ

 Δ.Σ. ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΡΕΝΤΗΣ

3 ΤΑΞΙ 63 3 66 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 69,93 540 37.762,20 9.062,93 46.825,13 9.365,03

2.29

2.29

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 5 40 4 49 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 53,34 510 27.203,40 6.528,82 33.732,22 6.746,44

ΚΑΛΕΣΜΕΝΟ
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 5 40 8.9 53.9 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 59,51 30 1.785,30 428,47 2.213,77 442,75

ΣΥΝΟΛΟ 540 28.988,70 6.957,29 35.945,99 7.189,20

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%





 

2.30

2.30

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 

ΜΕΣΟΧΩΡΑ

3ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 5 9.2 14.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 23,70 510 12.087,00 2.900,88 14.987,88 2.997,58

ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 

ΜΕΣΟΧΩΡΑ

3ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 5 9.2 1.42 15.62 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,80 30 744,00 178,56 922,56 184,51

ΣΥΝΟΛΟ 540 12.831,00 3.079,44 15.910,44 3.182,09

2.31

2.31

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑ 1 ΤΑΞΙ 2 1 3
ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 9,56 510 4.875,60 1.170,14 6.045,74 1.209,15

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕΣΟΧΩΡΑ 2 0.3 3.3
ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 9,79 30 293,70 70,49 364,19 72,84

ΣΥΝΟΛΟ 540 5.169,30 1.240,63 6.409,93 1.281,99

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.32

2.32

ΜΕΣΟΧΩΡΑ (ΞΥΛΙΝΑ 

ΣΠΙΤΙΑ)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 1 ΤΑΞΙ 3 2 5 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 18,13 510 9.246,30 2.219,11 11.465,41 2.293,08

ΜΕΣΟΧΩΡΑ (ΞΥΛΙΝΑ 

ΣΠΙΤΙΑ)
ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 1 ΤΑΞΙ 3 2 0.5 5.5 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 18,52 30 555,60 133,34 688,94 137,79

ΣΥΝΟΛΟ 540 9.801,90 2.352,46 12.154,36 2.430,87

2.33

2.33

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 1 - Μ. 

ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 3ο 

Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 8.8 8.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 19,63 510 10.011,30 2.402,71 12.414,01 2.482,80

ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΚΑΙ 

ΚΥΘΗΡΩΝ 1 - Μ. 

ΑΛΑΞΑΝΔΡΟΥ

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - 3ο 

Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 8.8 0.88 9.68 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 20,31 30 609,30 146,23 755,53 151,11

ΣΥΝΟΛΟ 540 10.620,60 2.548,94 13.169,54 2.633,91

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%
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2.34

2.34

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ - 

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ -  

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3 ΤΑΞΙ 3 29.40 32.40 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 31,56 510 16.095,60 3.862,94 19.958,54 3.991,71

ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ - 

ΚΟΡΥΣΧΑΔΕΣ -  

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3 ΤΑΞΙ 3 29.40 3.24 35.64 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 35,65 30 1.069,50 256,68 1.326,18 265,24

ΣΥΝΟΛΟ 540 17.165,10 4.119,62 21.284,72 4.256,94

2.35

2.35

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΤΑΞΙ 2 10.3 12.3

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 13,58 510 6.925,80 1.662,19 8.587,99 1.717,60

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΤΑΞΙ 2 10.3 1.23 13.53

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 14,52 30 435,60 104,54 540,14 108,03

ΣΥΝΟΛΟ 540 7.361,40 1.766,74 9.128,14 1.825,63

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ
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2.36

2.36

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΜΙΚΡΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΤΑΞΙ 10.25 10.25

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 12,01 510 6.125,10 1.470,02 7.595,12 1.519,02

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ 3 ΤΑΞΙ 10.25 1.02 11.27

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 12,80 30 384,00 92,16 476,16 95,23

ΣΥΝΟΛΟ 540 6.509,10 1.562,18 8.071,28 1.614,26

2.37

2.37

ΜΥΡΙΚΗ 

3ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) - 

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3 ΤΑΞΙ 1.6 13 14.6 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 23,21 510 11.837,10 2.840,90 14.678,00 2.935,60

ΜΥΡΙΚΗ 

3ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) - 

ΕΙΔΙΚΟ Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3 ΤΑΞΙ 1.6 13 1.46 16.06 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,34 30 730,20 175,25 905,45 181,09

ΣΥΝΟΛΟ 540 12.567,30 3.016,15 15.583,45 3.116,69

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΣΥΝΟΔΟΣ
ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ
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2.38

2.38

3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
ΜΥΡΙΚΗ 2 ΤΑΞΙ 0.8 6.5 7.3

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 11,61 510 5.921,10 1.421,06 7.342,16 1.468,43

3ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 
ΜΥΡΙΚΗ ΤΞΙ 0.8 6.5 0.73 8.03

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 12,71 30 381,30 91,51 472,81 94,56

ΣΥΝΟΛΟ 540 6.302,40 1.512,58 7.814,98 1.563,00

2.39

2.39

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

4ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3 ΤΑΞΙ 6 12 18 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,78 510 12.637,80 3.033,07 15.670,87 3.134,17

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

4ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

4ο Δ.Σ. 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

3 ΤΑΞΙ 6 12 1.8 19.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 26,17 30 785,10 188,42 973,52 194,70

ΣΥΝΟΛΟ 540 13.422,90 3.221,50 16.644,40 3.328,88

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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2.40

2.40

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΛΕΥΚΑ 

(ΧΑΝΤΖΟΓΙΑΝΕΪΚΑ)

4ο Δ.Σ. - ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3 ΤΑΞΙ 6 12.4 18.40 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,96 510 12.729,60 3.055,10 15.784,70 3.156,94

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 

ΛΕΥΚΑ 

(ΧΑΝΤΖΟΓΙΑΝΕΪΚΑ)

4ο Δ.Σ. - ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
3 ΤΑΞΙ 6 12.4 1.84 20.24 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 26,38 30 791,40 189,94 981,34 196,27

ΣΥΝΟΛΟ 540 13.521,00 3.245,04 16.766,04 3.353,21

2.41

2.41

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ 3 6 9

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 12,39 510 6.318,90 1.516,54 7.835,44 1.567,09

4ο Δ.Σ. ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)
ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 1 ΤΑΞΙ 3 6 0.9 9.9

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΟΧΙ 13,08 30 392,40 94,18 486,58 97,32

ΣΥΝΟΛΟ 540 6.711,30 1.610,71 8.322,01 1.664,40

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
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2.42

2.42

ΚΛΑΥΣΙ

2ο Δ.Σ. - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - Ή 

ΕΠΑΛ 

2 ΤΑΞΙ 1.2 15 16.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,02 510 12.250,20 2.940,05 15.190,25 3.038,05

ΚΛΑΥΣΙ

2ο Δ.Σ. - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ - Ή 

ΕΠΑΛ 

2 ΤΑΞΙ 1.2 15 1.62 17.82 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 25,27 30 758,10 181,94 940,04 188,01

ΣΥΝΟΛΟ 540 13.008,30 3.121,99 16.130,29 3.226,06

2.43

2.43

ΣΤΕΝΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 35.6 35.6 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 37,38 510 19.063,80 4.575,31 23.639,11 4.727,82

ΣΤΕΝΩΜΑ

ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ- 

ΕΠΑΛ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

2 ΤΑΞΙ 35.6 3.56 39.16 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 41,87 30 1.256,10 301,46 1.557,56 311,51

ΣΥΝΟΛΟ 540 20.319,90 4.876,78 25.196,68 5.039,34

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ ΦΠΑΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)
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2.44

2.44

ΚΛΕΙΣΤΟΣ (1)
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 2.8 100 102.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 108,53 270 29.303,10 7.032,74 36.335,84 7.267,17

ΚΛΕΙΣΤΟΣ (1)
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 2.8 100 10.28 113.08 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 121,48 45 5.466,60 1.311,98 6.778,58 1.355,72

ΚΛΕΙΣΤΟΣ (2)
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 122 122 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 128,10 195 24.979,50 5.995,08 30.974,58 6.194,92

ΚΛΕΙΣΤΟΣ (2)
ΕΕΕΕΚ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
1 ΤΑΞΙ 122 12.2 134.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 143,47 30 4.304,10 1.032,98 5.337,08 1.067,42

ΣΥΝΟΛΟ 540 64.053,30 15.372,79 79.426,09 15.885,22

2.45

2.45

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΦΟΥΡΝΑΣ
1 ΤΑΞΙ 2 19 21 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 26,88 495 13.305,60 3.193,34 16.498,94 3.299,79

ΚΛΕΙΣΤΟΣ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΦΟΥΡΝΑΣ
1 ΤΑΞΙ 2 19 2.1 23.1 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 28,50 45 1.282,50 307,80 1.590,30 318,06

ΣΥΝΟΛΟ 540 14.588,10 3.501,14 18.089,24 3.617,85

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

(1) ΌΤΑΝ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕΣΩ ΒΡΑΧΟΥ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

          (2) ΌΤΑΝ Η ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΕΓΓΡΑΦΟ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

TMHMA

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ
ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΜΕ ΦΠΑ 24%

 Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ





 

Σελίδα 108 

 

2.46

2.46

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
4 ΤΑΞΙ 1.2 13 14.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 22,90 495 11.335,50 2.720,52 14.056,02 2.811,20

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
4 ΤΑΞΙ 1.2 13 1.42 15.62 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 24,00 45 1.080,00 259,20 1.339,20 267,84

ΣΥΝΟΛΟ 540 12.415,50 2.979,72 15.395,22 3.079,04

2.47

2.47

ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

(ΚΛΕΙΣΤΟΣ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
2 ΤΑΞΙ 13.2 13.2 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 22,09 495 10.934,55 2.624,29 13.558,84 2.711,77

 ΠΛΑΤΑΝΟΣ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 

(ΚΛΕΙΣΤΟΣ)

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
2 ΤΑΞΙ 13.2 1.32 14.52 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 23,11 45 1.039,95 249,59 1.289,54 257,91

ΣΥΝΟΛΟ 540 11.974,50 2.873,88 14.848,38 2.969,68

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)
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2.48

2.48

ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
3 ΤΑΞΙ 2 16 18 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 25,20 495 12.474,00 2.993,76 15.467,76 3.093,55

ΜΕΣΟΧΩΡΙ ΚΛΕΙΣΤΟΥ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΦΟΥΡΝΑΣ
3 ΤΑΞΙ 2 16 1.8 19.8 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 26,59 45 1.196,55 287,17 1.483,72 296,74

ΣΥΝΟΛΟ 540 13.670,55 3.280,93 16.951,48 3.390,30

668.542,17 160.450,12 828.992,29 165.798,46

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

& 20% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

32.090,02

165.798,46

994.790,75

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 24% 828.992,29

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΜΕ ΦΠΑ 24%

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

TMHMA

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 668.542,17

ΦΠΑ 24% 160.450,12

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% 133.708,44

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΣΥΝΟΔΟΣ
ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΦΠΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

 Δρομολόγιο με ΤΑΧΙ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
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` 3.1

3.1 3.1

ΠΕΤΡΕΣ ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ - 

ΣΤΑΥΡΟΠΙΚΙ 

ΒΡΑΓΚΙΑΝΩΝ 

ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ  - ΚΕΔΡΑ - 

ΜΕΤΑΞΑΔΕΣ - 

ΚΥΠΑΡΙΣΣΙ ΠΡΑΣΙΑΣ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ - 

Δ.Σ. ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 

- ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ

16
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
31.80 21 52.80 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 223,46 540 120.668,40 28.960,42 149.628,82 29.925,76

` 3.2

3.2 3.2

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΡΑΠΤΟΠΟΥΛΟΥ 
ΛΕΠΙΑΝΑ 5

ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
1 4 5

ΜΟΝΗ 

ΕΠΙΣΤ
ΝΑΙ 23,20 540 12.528,00 3.006,72 15.534,72 3.106,94

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%
ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(> 5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

              ΟΜΑΔΑ Γ: ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (ΜΙΝΙ - BUS) - ΤΜΗΜΑΤΑ: 3.1 - & 3.6.  

Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού: 8-3-2022 (1,958)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(> 5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1 - & 3.6

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΦΠΑ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
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3.3

3.3

ΑΝΩ ΤΣΟΥΚΑ - ΤΣΟΥΚΑ 

- ΛΟΓΓΙΤΣΙ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ- 

ΒΟΥΛΠΗ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ - 

Δ.Σ. 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΑΣ

12
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
41.40 41.40 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 92,28 540 49.831,20 11.959,49 61.790,69 12.358,14

3.4

3.4

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

14
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
64 64 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 128,85 531 68.419,35 16.420,64 84.839,99 16.968,00

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΓΙΟΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΝΑΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑ - ΚΡΕΝΤΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΕΠΑΛ ΔΥΤ. 

ΦΡΑΓΚΙΣΤΑΣ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ

14
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
64 6.4 70.4 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 148,33 9 1.334,97 320,39 1.655,36 331,07

ΣΥΝΟΛΟ 540 69.754,32 16.741,04 86.495,36 17.299,07

ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με  ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ
ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

TMHMA  Δρομολόγιο με  ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
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3.5

3.5

ΔΑΦΝΗ - ΒΙΝΙΑΝΗ - 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΡΕΝΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - Δ. 

Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ

12
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
2.5 48.5 51 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 122,45 531 65.020,95 15.605,03 80.625,98 16.125,20

ΔΑΦΝΗ - ΒΙΝΙΑΝΗ - 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΡΕΝΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ Λ.Τ. 

ΚΕΡΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - Δ. 

Σ. ΚΡΕΝΤΗΣ

12
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
2.5 48.5 5.1 56.1 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΝΑΙ 139,97 9 1.259,73 302,34 1.562,07 312,41

ΣΥΝΟΛΟ 540 66.280,68 15.907,36 82.188,04 16.437,61

3.6

3.6

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ - 

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ 

(ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ)

4ο Δ.Σ. - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

9
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
4.5 11 15.5 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 44,54 510 22.715,40 5.451,70 28.167,10 5.633,42

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ - 

ΓΟΡΙΑΝΑΔΕΣ 

(ΜΕΣΑΜΠΕΛΙΑ)

4ο Δ.Σ. - 2ο 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ

9
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦ
4.5 11 1.55 17.05 ΜΕ ΕΠΙΣΤ ΟΧΙ 50,04 30 1.501,20 360,29 1.861,49 372,30

ΣΥΝΟΛΟ 540 24.216,60 5.811,98 30.028,58 6.005,72

343.279,20 82.387,01 425.666,21 85.133,24

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΜΕ ΦΠΑ 

24%
ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΑ ΣΥΝΟΛΑ

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

TMHMA  Δρομολόγιο με ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡ

ΟΤΕΡΟ 

ΜΕΤΑΦΟ

ΡΙΚΟ 

ΜΕΣΟ

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ ΦΠΑ ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

TMHMA  Δρομολόγιο με ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ για την μεταφορά  μαθητών Ά θμιας και Β΄Εκπαίδευσης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ

Α/Α 

ΔΡΟ

ΜΟ

ΛΟΓΙ

Α
ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ
ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ

ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟ 

ΜΟΝΟ Η 

ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦ

Η

ΣΥΝΟΔΟΣ

 ΗΜΕΡΗΣΙΟ  

ΚΟΣΤΟΣ  

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΣΤΗΝ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕNΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΕΝΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(<5%)

ΕΚΤΟΣ 

ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ  

ΚΛΙΣΗ 

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ 

ΜΕ 

ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ  

(>5%)

ΧΩΜΑ Η 

ΧΙΟΝΙ  

ΜΕ 

ΜΙΚΡΗ 

ΚΛΙΣΗ  (< 

5%)

ΣΥΝΟΛΟ 

ΕΜΦΟΡΤΩΝ 

ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΑΝΕΥ ΦΠΑ
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343.279,20

ΦΠΑ 24% 82.387,01

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  + ΦΠΑ 425.666,21

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%

ΦΠΑ 24% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

68.655,84

16.477,40

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

+ 24% ΦΠΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20%

Φ.Π.Α. 24% ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ + Φ.Π.Α. 

24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΠΑ 24% ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΑΝΕΥ ΦΠΑ

ΤΕΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ 

Φ.Π.Α. 24% & ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20%

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΜΕ ΦΠΑ 24%

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24% 

& 20% ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

85.133,24

510.799,45

1.708.314,60

409.995,51

2.118.310,11

341.662,93

81.999,09

423.662,02

2.541.972,13





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων- Ειδικοί Όροι  

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΡΟΣ Α: “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι παρακάτω γενικές 
και ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές  αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων για  τη μεταφορά 
μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ευρυτανίας από τον τόπο κατοικίας 
τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για  τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης  και 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης. 

 

Α. Περιγραφή αντικειμένου: 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εφαρμογή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού (άνω των ορίων) σύμφωνα με τον  
Ν.4412/2016 για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος, 
για τα τρία σχολικά έτη [2022-2023, 2023-2024, 2024-2025], με λεωφορεία, Ε.Δ.Χ. ή ταξί. 
Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, 
κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά 
οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί 
 
Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις 
λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να λάβει γνώση, 
να αποδεχθεί καθώς και να πληροί καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
 
Β. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 
Α. Δρομολόγια-διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 
α.  Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για 
μαθητές ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η 
παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους 
μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του σχολείου. Το 
μεταφορικό μέσο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό κτλ θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. 
Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την 
Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. Ο χρόνος 
αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, και σύμφωνα με τις διατάξεις 
της ΚΥΑ Μεταφοράς Μαθητών και τον σχεδιασμό των δρομολογίων της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας της 
Π.Ε. Ευρυτανίας (Τμήμα Δια Βίου μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης). 
β. Έως την επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή οι νόμιμοι 
επίτροποι των μαθητών. 
γ. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 
δ. Η αποβίβαση των μαθητών κατά την άφιξή τους στα σχολεία όπου φοιτούν και η επιβίβασή τους στα 
μεταφορικά μέσα κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη των μαθημάτων, θα γίνεται σε χώρους που θα 
υποδεικνύονται από τους Διευθυντές των σχολείων πλησίον του διδακτηρίου. Όταν η προσέγγιση στο 
σχολείο δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, το σχολικό θα πλησιάζει όσο γίνεται πιο κοντά στο σχολείο 
και οι μαθητές θα μεταφέρονται πεζοί στο σχολείο με ευθύνη του αναδόχου. 
ε. Η παραλαβή των μαθητών ή των νηπίων θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας πριν 
την έναρξη των μαθημάτων και από τους γονείς τους στον τόπο διαμονής τους, μετά τη λήξη των 
μαθημάτων. 
στ. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι 
ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 
συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 
προορισμό τους. 
ζ. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 
η. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο μπροστινό 
και στο πίσω μέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
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θ. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές 
ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος ύστερα από 
την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς την αντίστοιχη Δ/νση 
της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά 
μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 
ι. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του διευθυντή του 
εκάστοτε σχολείου  προς το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας και 
έγκριση αυτού από την τελευταία. 
ια. Η μη εκτέλεση των δρομολογίων ή μέρους των δρομολογίων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση 
αποκοπής του οδικού δικτύου ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά και τότε θα καταβάλλεται από τον 
ανάδοχο του έργου προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των μαθητών. 

 
Β. Τήρηση ωραρίων: 
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο χρόνος αναμονής των 
μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των 
μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα 
άφιξης ή αναχώρησης των μεταφορικών μέσων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους 
Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο 
συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος 
στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον 
χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων. 
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής 
νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωτικό να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή 
παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με 
υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση  
καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής 
του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-
προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου, μετά από σχετική εισήγηση από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. 
 
Γ. Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα 
με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, 
που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 
 
β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών και των 
εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη 
χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 
 
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να 
είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε 
δρομολόγιο. 
 
δ. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής αντικατάστασης του οχήματος, λόγω βλάβης, ο ανάδοχος 
υποχρεούται με Υπεύθυνη Δήλωση να ενημερώσει τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, αναφέροντας τον 
αριθμό κυκλοφορίας του οχήματος που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά καθώς και το ότι το όχημα που 
θα χρησιμοποιηθεί πληροί όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 
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ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση 
ανάθεσης και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει 
αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα ισχύει με την 
προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας της 
Περιφέρειας Στ. Ελλάδας από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
 
στ. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήματος (πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος) πριν ή κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτομάτως στα δικαιώματα και υποχρεώσεων που 
απορρέουν από τις συμβάσεις που θα υπογραφούν. Ο πωλητής υποχρεούται να: 
i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια Δ/νση της 
Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. 
ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την 
ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη 
συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε 
περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται 
εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας. 
ζ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση 
ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει 
αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα 
οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος και 
με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας (Τμήμα Δια Βίου 
Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης) από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
η. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου, ο μεταφορέας θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
έγκαιρα για το γεγονός τους Διευθυντές – Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι 
μεταφερόμενοι μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών και να βρει άμεσα κατάλληλο μεταφορικό μέσο 
για τη μεταφορά των μαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 
 
Δ. Προσωπικό του αναδόχου: 
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την 
συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς. 
 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του 
δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου 
της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση 
κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για 
την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 
 
γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, 
που υποβάλλονται στον Διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 
καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν εισηγείται στην αρμόδια Δ/νση- Τμήμα Δια Βίου 
Μάθησης της Π.Ε. Ευρυτανίας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
 
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη παρούσα 
διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 
 
ε. Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει συνοδό κατάλληλο και ικανό για τη μεταφορά των 
μαθητών ΑΜΕΑ. 
 
Ε. Οδηγοί-Συνοδοί: 
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο 
από το Διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η 
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αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 
 
β. Οι οδηγοί & οι συνοδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου 
οριζόμενες προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης,  κ.λ.π.) σύμφωνα και με τις διατάξεις 
του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ τ.΄Β 4217/26-9-2018). 
 
γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή 
παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές,  εκπαιδευτικούς ή 
γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια 
δύναται, μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, 
άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 
 
δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 
ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. 
να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λαμβάνουν 
υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να 
αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από 
συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά 
στη Διεύθυνση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 
περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς. 
ε. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρονται με ευγένεια στους 
μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Διευθυντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και 
των εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 
άποψη. 
στ. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 
οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 
επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 
μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 
ζ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή 
κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης  από 
αυτό. 
η. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές οφείλουν να είναι υγιείς που η φυσική τους κατάσταση και η 
κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του οδηγού. Επίσης οφείλουν να 
µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. 
θ. Στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατ΄ελάχιστον μέχρι και τη β΄ 
δημοτικού καθώς και μαθητές ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ύπαρξη συνοδού 
είναι υποχρεωτική. Για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ που μεταφέρονται με ΕΔΧ οχήματα, η ύπαρξη συνοδού δεν 
είναι υποχρεωτική και η απόφαση για την ύπαρξή του λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από 
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 
της Υπηρεσίας και οφείλει να συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 
ι. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, 
οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 
επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για 
αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 
µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 
Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν, κατ’ αναλογία με τους εργαζόμενους σε παιδικούς 
σταθμούς, πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη, 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.  
Στο εν λόγω πιστοποιητικό υγείας, κατόπιν παθολογικής, δερματολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, 
βεβαιώνεται η ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της συνοδού όπως και το ότι δεν πάσχει από 
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λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα. Επισημαίνεται ότι κατά την παθολογική εξέταση των συνοδών διενεργείται 
προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση και ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυματίωση σύμφωνα με το 
Παράρτημα ΙΙ της αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφασης Υπουργού Υγείας. 
 
ΣΤ. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα: 
 
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά 
οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, 
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
 
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και 
καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το 
τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν 
υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, 
με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει 
το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-
κρύο). 
 
γ. Τα μεταφορικά μέσα  (κύρια ή εφεδρικά) θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων 
που θα μεταφέρουν. Στα λεωφορεία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή 
όρθιοι επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων. 
 
δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτοί 
θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 
 
ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις προδιαγραφές, 
πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με 
κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 
 
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 
καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, 
μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 
 
ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο 
πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 
η. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα προς τη σχολική κοινότητα άτομα.  
θ. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες 
ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη 
ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της παρ. 5 του άρθρου 7 της αρ.17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129Β/04-08-
2014) Υπουργικής Απόφασης Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, 
καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς 
μαθητών». 
 
Ζ. Ασφαλιστική Κάλυψη: 
 
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο 
της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και 
υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για 
υλικές ζημίες. Όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά μαθητών θα  έχουν 
τουλάχιστον την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες 
επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 
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β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο της σύμβασης 
μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και 
τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
γ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο 
οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 
δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, 
όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή 
τους. 
 
Η. Τροποποιήσεις/Καταργήσεις  δρομολογίων: 
α. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην 
κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται 
από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των 
δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την 
έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, 
χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
β. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί 
άνευ αντιρρήσεως. 
γ. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής 
περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με 
μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα 
διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα 
προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα 
στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 
δ. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Στερεάς Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος 
προς το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την 
ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο 
από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους 
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της 
παρούσης. 
ε. Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 
μπορεί να αιτηθεί τη διακοπή του/των εν λόγω δρομολογίου/ων κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από τον 
Διευθυντή του οικείου σχολείου και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας να αποφασίσει σχετικά. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Σελίδα 120 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Oι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν το ΕΕΕΣ με τη χρήση της νέας ηλεκτρονικής υπηρεσίας Promitheus 
ESPDint (https://espdint.eprocurement.gov.gr/), που προσφέρει τη δυνατότητα ηλεκτρονικής σύνταξης και 
διαχείρισης του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ). Η σχετική ανακοίνωση είναι διαθέσιμη 
στη Διαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗΔΗΣ «www.promitheus.gov.gr». Το περιεχόμενο του αρχείου, είτε 
ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 
ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 
φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ τη σχετική απάντηση του 

 

Η αναθέτουσα αρχή θα  αναρτήσει στο χώρο του διαγωνισμού της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα 
παραχθέντα αρχεία ως εξής: 
 
-το περιεχόμενο του αρχείου PDF, το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, θα αναρτηθεί  ξεχωριστά 
ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 
-το αρχείο XML θα αναρτηθεί επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 
να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

Επίσης, οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους  συμπληρωμένο το σχετικό 
υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής.  

Η συμπλήρωσή του δύναται να πραγματοποιηθεί με χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint, 
προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ, ή άλλης σχετικής 
συμβατής πλατφόρμας υπηρεσιών διαχείρισης ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείς δύνανται για 
αυτό το σκοπό να αξιοποιήσουν το αντίστοιχο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης. 

Το συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα ΕΕΕΣ, καθώς και η τυχόν συνοδευτική αυτού υπεύθυνη 
δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της παρούσας, σε ψηφιακά 
υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF. 

Αναλυτικές οδηγίες και πληροφορίες για το θεσμικό πλαίσιο, τον τρόπο χρήσης και συμπλήρωσης 
ηλεκτρονικών ΕΕΕΣ και της χρήση του υποσυστήματος Promitheus ESPDint είναι αναρτημένες σε σχετική 
θεματική ενότητα στη Διαδικτυακή Πύλη (www.promitheus.gov.gr) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ. 

 
Υπογραφή ΕΕΕΣ : Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του ν.4497/2017 (Α/171) προστέθηκε το άρθρο 79Α στο 
ν.4412/2016 σύμφωνα με το οποίο  είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση νομίμου 
εκπροσώπου, ή αρμοδίως εξουσιοδοτημένου για το σκοπό αυτό προσώπου, η προκαταρκτική απόδειξη 
των λόγων αποκλεισμού της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του, ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την υπογραφή του 
ΕΕΕΣ, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό του κατά το χρόνο 
υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή συγκεκριμένης διαδικασίας 
σύμβασης. Επισημαίνεται τέλος, ότι η παροχή της ως άνω δυνατότητας, σε καμία περίπτωση, δεν σημαίνει 
ότι οι αναθέτουσες αρχές αποκλείουν οικονομικούς φορείς στις περιπτώσεις που το  ΕΕΕΣ υπογράφεται από 
όλα τα φυσικά πρόσωπα που αναφέρονται στο τελευταίο εδάφιο του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016.  
 
 
 
 
 
 
 
 

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV –  Δηλώσεις  Συμμόρφωσης 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΓΙΑ ΠΑΡ. 2.2.6, 2.4.3.2. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

 (Χρησιμοποιείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

i) Ότι η προσφορά μου  συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση και  αποδέχομαι 

πλήρως. 

ii) Υποβάλλω προσφορά για τα παρακάτω Τμήματα και Δρομολόγια,  ότι ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 

κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας 

έκαστου και τα ονόματα των οδηγών/συνοδηγών εφόσον χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής:  

Α1) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ ΑΠΟ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
π.χ. 2.1, 3.1  κτλ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

(Ακριβής περιγραφή του 
δρομολογίου όπως 

ακριβώς αναφέρεται και 
στην  παρούσα 

διακήρυξη χωρίς 
ελλείψεις  τόπων 

προορισμού /παραλαβής 
κτλ) 

ΟΧΗΜΑ ΧΧΧΧ /  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(Εάν ΝΑΙ ΟΝΟΜ/ΜΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ /ΟΧΙ) 
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Α2) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΟΛΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΟΛΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 
(100% ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ) ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ  

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
π.χ. 2.1, 3.1  κτλ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

(Ακριβής περιγραφή 
του δρομολογίου 

όπως ακριβώς 
αναφέρεται και στην  
παρούσα διακήρυξη 

χωρίς ελλείψεις  
τόπων προορισμού 

/παραλαβής κτλ) 

ΟΧΗΜΑ ΧΧΧΧ /  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
(ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(Εάν ΝΑΙ 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΣΥΝΟΔΟΥ /ΟΧΙ) 
 

      

      

 

 

Α3) ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΝΗΚΟΥΝ ΣΕ ΤΡΙΤΟΥΣ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΟΥΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΧΩΡΟΥΝΤΑΙ (ΜΟΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ/ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ) ΣΤΟΝ ΟΙΚ. ΦΟΡΕΑ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΕΦΟΣΟΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)  

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ/ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
π.χ. 2.1, 3.1  κτλ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

(Ακριβής περιγραφή 
του δρομολογίου 

όπως ακριβώς 
αναφέρεται και στην  
παρούσα διακήρυξη 

χωρίς ελλείψεις  
τόπων προορισμού 

/παραλαβής κτλ) 

ΟΧΗΜΑ ΧΧΧΧ /  
ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ ΘΕΣΕΙΣ  
ΒΑΣΕΙ ΑΔΕΙΑΣ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 
(ΟΠΩΣ ΑΝΑΓΡΑΦΕΤΑΙ 
ΣΤΗΝ ΑΔΕΙΑ) 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ ΧΡΗΣΗ ΣΥΝΟΔΟΥ 
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι ΤΗΣ 

ΠΑΡΟΥΣΑΣ 
ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

(Εάν ΝΑΙ 
ΟΝΟΜ/ΜΟ 

ΣΥΝΟΔΟΥ /ΟΧΙ) 
 

      

      

 

iii)  Σε περίπτωση που αναδειχτώ μειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσω οδηγό/ούς (λεωφορείων ή Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ) ή  συνοδό/ούς  
θα προσκομίσω το Αντίγραφο Ποινικού του/τους Μητρώου. 

iv) ότι ο οδηγός/οδηγοί (λεωφορείων ή Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ))  κατέχει/κατέχουν Άδεια Οδήγησης και Ειδική Άδεια Οδήγησης Ε.Δ.Χ.  

v) Δεσμεύομαι ότι θα προσκομίσω δικαιολογητικά που λήγουν καθ΄όλη τη διάρκεια της σύμβασης τόσο από την ημερομηνία υποβολής των προσφορών, 
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης  της σύμβασης εφόσον είμαι τελικός μειοδότης και μέχρι την ημερομηνία λήξης της σύμβασης. (Δικαιολογητικά: ΆΔΕΙΑ,  ΚΤΕΟ, 
ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ – Επάρκεια) 

νi) Σε περίπτωση που αναδειχθώ μειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσω συνοδό/ούς λεωφορείων  θα προσκομίσω Πιστοποιητικό Υγείας βάσει 
της υπ΄αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. και οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο θα προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζόμενου 
συνοδού/ών και τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του/τους. 

vii) Λόγω ότι καταθέτω  προσφορά για τρία (3) και άνω Τμήματα/δρομολόγια με το ίδιο όχημα και προκειμένου να διασφαλιστεί η έγκαιρη και ασφαλής 
μεταφορά των μαθητών, σας υποβάλλω ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ με τους εκτιμώμενους χρόνους εκτέλεσης των δρομολογίων. 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

(ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΧΗΜΑ ΣΕ ΤΡΙΑ (3) 

ΚΑΙ ΑΝΩ ΤΜΗΜΑΤΑ/ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) 

ΕΝΑΡΞΗ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΣΧ. ΜΟΝΑΔΑ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 

1Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 
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2ο  ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

3Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΠΟ ΣΧΟΛ. 
ΜΟΝΑΔΑ 

ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ ΕΠΟΜΕΝΟ 
ΣΗΜΕΙΟ 

1Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2ο ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

2ο  ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΧΡΟΝΟΣ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 3ο ΣΗΜΕΙΟ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

3Ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΝΑΡΞΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ…………..) 

ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ ΩΡΑ…….ΠΜ/ΜΜ  

    

 

Με το ανωτέρω πρόγραμμα δηλώνεται ρητά ότι διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά μαθητών. 

 
 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (οδηγού/ών όπου απαιτείται) ΓΙΑ ΠΑΡ. 2.4.3.2. ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 
 (Χρησιμοποιείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 

(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ:    

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 Έχω  επιδιορθώσει τις δευτερεύουσες ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ του αυτοκινήτου 

μου στις ……………. (ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ) με αριθμό κυκλοφορίας …………….. στο εύλογο  χρονικό διάστημα 

που προβλέπεται από τον νόμο  βάσει της Υ.Α. 44800(123/17-12-85) όπως ισχύει έως σήμερα. 

 

 
 

 (4) 

 
Ημερομηνία:      ……….20…… 

 
Ο – Η Δηλ. 

 
 

 
(Υπογραφή 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 

(ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.2. περίπτωση α της ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

  (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.2.9.2., Β.1-βiia & βiii) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Παράγραφος 2.2.3.2. διακήρυξης: 

• Οφείλω να καταβάλω εισφορές στον …………………Οργανισμό κύριας ασφάλισης και 
στον …………………………..Οργανισμό επικουρικής ασφάλειας. 

• Δεν έχω κριθεί με δικαστική ή διοικητική απόφαση που έχουν καταστεί τελεσίδικες και με δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένη η επιχείρηση μας ή την ελληνική 
νομοθεσία, ότι έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης.  

 
 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. (Υπογραφή) 

 

 

 

 





 

Σελίδα 126 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 (ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.4. ΠΛΗΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ β΄ ΤΗΣ 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.2.9.2., Β.1-δ) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Παράγραφος 2.2.3.4. πλην της β΄περίπτωσης της διακήρυξης: 

Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου οι οριζόμενοι στην παράγραφο 2.2.3.4. πλήν της β΄περίπτωσης της παρούσας 
λόγοι αποκλεισμού, ήτοι: 

α) δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016158, περί 
αρχών που εφαρμόζονται στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων, 

γ) Δεν έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 
οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της 
παρούσας, με :  

 
158 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 

περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016. 
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α) μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής ή του παρόχου υπηρεσιών διαδικασιών σύναψης συμβάσεων 
ο οποίος ενεργεί εξ ονόματος της αναθέτουσας αρχής, συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων 
ή/και γνωμοδοτικών οργάνων ή/και  

β) μέλη των οργάνων διοίκησης ή άλλων οργάνων της αναθέτουσας αρχής ή/και 

γ) τους συζύγους και συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε 
έως και τέταρτου βαθμού των προσώπων των περιπτώσεων α΄ και β΄, 

τα οποία: 

αα) εμπλέκονται στη διεξαγωγή της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού 
και της προετοιμασίας της διαδικασίας, καθώς και της κατάρτισης των εγγράφων της σύμβασης ή/και 

ββ) μπορούν να επηρεάσουν την έκβασή της 

(ε) Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα 
επιχειρήσεις. 

(στ) Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις.  

(ζ) Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

(η) Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο 
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την 
επιλογή ή την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

(θ) Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας 
πειθαρχική ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική 
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. 
 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5 (ΓΙΑ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.3.9. ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.2.9.2., Β.1-ε) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Παράγραφος 2.2.3.9. διακήρυξης: 

Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή 
σε μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.  
 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6 (Οδηγών και Συνοδών όπου απαιτείται) ΓΙΑ 

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 2.2.6 ΤΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ) 

 (ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 2.2.9.2, Β.4-Ζ) 

 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών 
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1):  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 

(Εmail):  

Α.Φ.Μ.: Δ.Ο.Υ.:   

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του 
Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

 

Δεν έχω παραπεμφθεί για κανένα από τα παρακάτω αναφερόμενα στην υπ΄αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/ 

Β΄/26-9-2018) ΚΥΑ αδικήματα: 

α) δεν έχω καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα  

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

(1) έτους, 

δ) δεν τελώ υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 
 

 

Ημερομηνία:      ……….20…… 

Ο – Η Δηλ. (Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς  

*Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς υπογράφεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υποβάλλεται  από 
τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του) τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη. Προσκομίζεται δε σε έντυπη μορφή 

έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλ παρ.2.4.2.5.). Απαιτείται  δε και η συνυποβολή του  πλήρους 
παραγόμενου από το σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου σε μορφή pdf  της Τεχνικής Προσφοράς ψηφιακά 
υπογραμμένου (βλ. παρ.2.4.2.4.). 

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού  να λάβει 
γνώση, να αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ΄ολη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος συμπληρώνει 
τα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη 
«ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν  καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και  αποκλείεται από τη διαδικασία. Στην ηλεκτρονική 
φόρμα θα υπάρχει υπό τη μορφή ενός και μοναδικού πεδίου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει όλους τους 
κατωτέρω όρους. 

 

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 
ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

1. Να διαθέτουν τον απαιτούμενο  σε αριθμό στόλο 
οχημάτων (κύριο όχημα και εφεδρικό)  για την 
κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει 
αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι  
κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής 
ασφάλειας  και συμμορφούμενος σύμφωνα με  κάθε 
είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη 
νόμου ή κανονιστική πράξη  αναφορικά με τον 
τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που 
εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη νόμιμη 
κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων στην 
Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της 
σύμβασης    

  

2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- 
πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη 
κυκλοφορία των οχημάτων, την ικανότητα 
οδήγησης  και την εξασφάλιση αξιοπρεπών 
συνθηκών μετακίνησης μικρών μαθητών με 
εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή 
και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, 
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς 
δευτερεύουσες ελλείψεις, Δίπλωμα Οδήγησης, 
Ειδική Άδεια Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό 
Μητρώο  Οδηγών) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας 
του διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία 
προσφορών  όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης 
της. 

  

3. Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με 
κατάλληλη ικανότητα οδήγησης και συνοδό/ούς 
όπου απαιτείται σύμφωνα με τους όρους της 
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παρούσας για τη διευκόλυνση της μεταφοράς 
ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει 
ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και έχει 
δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς και 
συνοδό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το 
απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς 
των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) 

4. Ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε 
οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής 
Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την 
έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών 
(έλεγχος ζώνης ασφαλείας). 

  

5. Να διαθέτουν συνοδό/ους στα οχήματα, όπου 
απαιτείται από την συνημμένη διακήρυξη για τη 
διευκόλυνση της μεταφοράς των ανήλικων μικρών 
παιδιών σύμφωνα και με την υπ’ αριθμ. 50025/19-
9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. Ο 
συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που 
αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα 
χρησιμοποιήσει συνοδό/ούς θα προσκομίσει 
υποχρεωτικά: α) το Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου 
γενικής χρήσης για τον/τους συνοδό/ους που 
δήλωσε ότι θα χρησιμοποιήσει  β) Πιστοποιητικό 
υγείας, βάσει όσων αναφέρει η υπ’ αριθμ. 
50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α.).  
όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε 
σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από 
μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την 
απασχόλησή του και γ) Οποιοδήποτε έγγραφο από 
το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου 
συνοδού/δών και τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης 
κατοικίας του 

  

6. Ο συμμετέχων θα λάβει γνώση, θα αποδεχθεί και θα 
συμμορφωθεί πλήρως με τους ειδικούς όρους του 
Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI).     

  

 

 

 

Ημερομηνία -Σφραγίδα και υπογραφή 

προσφέροντα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

 
*Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών υπογράφεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη 

Προσκομίζεται δε σε έντυπη μορφή έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλ παρ.2.4.2.5.) Στην 
ηλεκτρονική φόρμα θα υπάρχει υπό τη μορφή ενός και μοναδικού πεδίου, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει 
όλους τους κατωτέρω όρους. 

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές 
και τις λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού  να λάβει 
γνώση, να αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ΄ολη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος συμπληρώνει 
τα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη 
«ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν  καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και  αποκλείεται από τη διαδικασία.  

 
 
 
 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ- (ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

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

µεταφορικό µέσο (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) θα παραλαµβάνει τους 

µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και 

οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης 

και αποβίβασης. 

  

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

ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή 

στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 

έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη 

µεταφορά των µαθητών. 

  

3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα.   

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα 

προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη 

λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».  

  

5. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των 

µαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα, τα 

λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν 

αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ. 

61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της 

οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθµ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και 

η υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί 

εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν 

µαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, 

οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται 
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σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του 

έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις 

σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.  Σε 

κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείµενες διατάξεις µε τις τροποποιήσεις 

τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και 

αγκυρώσεων ζωνών – καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις 

µεταφοράς µαθητών».  

6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές οφείλουν να είναι 

συνεργάσιµοι, να  συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές και να 

πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων ή 

των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς 

τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, από κάθε άποψη. 

  

7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη 

τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των 

µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν 

εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από 

συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο 

µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και 

στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες 

συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να 

διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υπεύθυνων 

µεταφοράς. 

  

8. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό 

προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που 

η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 

επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν 

να µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο 

τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 

µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει 

αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

  

9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα 

χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να 

έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα 

και υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη 

για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες. Η διάρκεια των 

ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της 

σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν 

υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της 

σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα 

λοιπά οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για 

σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων.  

  

10. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής 

για επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για 

παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και 

ο/η συνοδός του οχήµατος.  
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11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά 

και αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα 

λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και 

αποβίβασή τους  

  

12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων 

µαθητών και θα πρέπει να εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, 

για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις.  

  

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει 

το δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει 

σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 

αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον 

∆/ντή της σχολικής µονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των 

µαθητών που µεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την  σύµβαση κυρώσεις.  

  

14. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να 

περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε 

τις κείµενες διατάξεις  

  

15. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν 

όλο ή εν µέρει, δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η 

µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση 

καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές. 

  

16. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και 

των άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες 

διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της 

διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ αυτής 

απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, 

απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και µόνο τυχόν 

ευθύνες.   

  

17. Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, 

τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο 

ποινική ρήτρα της παρ. 5.2 της παρούσας,  στο οποίο εµφανίστηκε η 

παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το 

τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παραβάσεις: • Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου 

οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου 

οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους 

µαθητές. • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου 

οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. • 

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο 

σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. • 

Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου 

οχήµατος και των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις 

ανωτέρας βίας. • Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού 

στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. • Απουσία συνοδού από τη 

διαδροµή. • Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να 

µεταφερθούν. 
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18. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο 

ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον 

φορέα οργάνου και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.  

  

19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο 

αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του 

δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα 

πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου 

και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν αυτή της παρ. 5.2 της 

παρούσας. Σε περίπτωση που η µη πραγµατοποίηση αδικαιολογήτως 

περισσοτέρων από πέντε (5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο 

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τον 

φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 

  

20. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα 

στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε 

ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. Σε περίπτωση ένωσης 

µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα 

τα µέλη της ένωσης 

  

21. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, 

μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των 

δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από 

κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια 

που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 

οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 

παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 

χωρίς αποζημίωση του αναδόχου 

  

22. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό 

δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δρομολογίων που 

συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 

συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις 

μεταφορά των μαθητών στον τελικό προορισμό τους. 

  

23. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση 

τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη 

εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 

αναλόγως, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα 

δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά 

την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην 

οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις 

νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα 

γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής 

απόφασης. 

  

24. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό 

μέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της 
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διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση 

κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα 

ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. Σε 

περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα 

έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου 

(ταξί κλπ.). 

25. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο 

σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία 

τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και 

επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα 

γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση 

με το Διευθυντή του σχολείου , τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, 

ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της 

παρούσης.  

  

26. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των 

γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που 

υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού 

ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι 

ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων. 

  

27. Κάθε λοιπός όρος της διακήρυξης θα τηρείται με τη δέουσα προσοχή 

και επιμέλεια καθώς αφορά την καθημερινή διαχείριση μεταφοράς 

μικρών μαθητών με κύριο μέλημα την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά 

από και προς τις σχολικές μονάδες. 

  

28. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

• Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

• Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω 
κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης 
του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω 
κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου. 

• Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου 
ή κάποιων μαθητών.  

• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

  

29. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων 

δρομολογίων, από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας 

βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

  

30. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις κλπ ή περισσότερα 
του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα μέλη 
τους ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και σε 
ολόκληρο το καθένα. 

  

31. Η Επιτροπή Διαγωνισμού, καθώς και η Οικονομική Επιτροπή 
επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό 

  





 

Σελίδα 137 

έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 
υποψηφίους. 

 

 

 

Ημερομηνία -Σφραγίδα και υπογραφή 

προσφέροντα 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς   

 
 
 
 





ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ Α 

(ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ 1 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) 

 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υποβάλλεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του), τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη. Προσκομίζεται δε σε έντυπη μορφή έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλ παρ. 2.4.2.5.). Απαιτείται  δε και η συνυποβολή του  πλήρους παραγόμενου από το σύστημα ηλεκτρονικού 

αρχείου σε μορφή pdf  της Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.(βλ. παρ. 2.4.2.4.) 

 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ                                ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : …………                                                                                                                                             

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 για το σύνολο των δρομολογίων 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 
1.8  του ΤΜΗΜΑΤΟΣ 1.  

Α/Α 
Δρ
ομ/
γίο
υ  

του 
Τμή
ματ
ος 

Τόπος 
παραλαβής 

Τόπος προορισμού Απαιτούμε
νη 

χωρητικότη
τα μέσων- 
Αριθμός 

μεταφερομ
ένων 

μαθητών 

Αριθμός και 
Είδος 

μεταφορικών  
μέσων της 

προσφοράς 
 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 

οχημάτων 

Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισμο
ύ με την τυχόν 

δαπάνη 
συνοδού 

Προσφορά Αριθμός 
δρομολογίων 

στην 
διάρκεια της 

σύμβασης 

Κόστος 
Δρομολογίου 

στο σύνολο της 
διάρκειας της 

σύμβασης 
 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ 

ΚΟΣΤΟΣ Χ 540 
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ) 

Ποσοστό έκπτωσης  Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

1.1             

1.2             

1.3             

1.3             

1.4             

1.4             

1.5             

1.5             

1.6             
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* Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 και κάθε είδους δαπάνη. 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6             

1.7             

1.7             

1.8             

1.8             

             

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

 

 
ΦΠΑ 24% 

 

 
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ* 
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ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ Β ΚΑΙ Γ 
(ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15, 2.16, 2.17, 2.18, 2.19, 2.20, 2.21, 2.22, 2.23, 2.24, 2.25, 2.26, 2.27, 
2.28, 2.29, 2.30, 2.31, 2.32, 2.33, 2.34, 2.35, 2.36, 2.37, 2.38, 2.39, 2.40, 2.41, 2.42, 2.43, 2.44, 2.45, 2.46, 2.47, 2.48  ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 

& 3.6  ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf και υποβάλλεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, 

υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του), τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο και σε έντυπη. Προσκομίζεται δε σε έντυπη μορφή έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών 

και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής (βλ παρ.2.4.2.5.). Απαιτείται  δε και η συνυποβολή του  πλήρους παραγόμενου από το σύστημα ηλεκτρονικού 

αρχείου σε μορφή pdf  της Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.(βλ. παρ. 2.4.2.4.) 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ : 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ :  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ               ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ : 

………………                                                                                                                                                                                    
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ  ΓΙΑ ΤO ΣΧΟΛΙΚO ΕΤOΣ  2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 

για το ΤΜΗΜΑ ………………….  (αναγραφή αριθμού Τμήματος για το οποίο δίνεται προσφορά). 

 

 

 
Α/Α 

Δρομολο-
γίου 

Τμήματος  

Τόπος  
παραλαβής 

Τόπος  
προορισμού 

Απαιτούμενη 
χωρητικότητα 

μέσων- Αριθμός 
μεταφερομένων 

μαθητών 

Αριθμός και 
Είδος 

μεταφορικών  
μέσων της 

προσφοράς 
 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 

οχημάτων 

Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο Κόστος 
δρομολογίου 

Βάσει 
Προϋπολογισμού 

με την τυχόν 
δαπάνη συνοδού  

Προσφορά Αριθμός 
δρομολογίων 

στην 
διάρκεια της 

σύμβασης 

Κόστος 
Δρομολογίου 
στο σύνολο 

της διάρκειας  
της σύμβασης 

 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  
(ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ Χ  
ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ) 

Ποσοστό έκπτωσης  Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

             

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  

  ΦΠΑ 24 % 
 

*ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 24%  

      

 *Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1   και κάθε είδους δαπάνη.  

 

 (ΤΟΠΟΣ, ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ)  -Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) -ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: :Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας -  Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1 - Καρπενήσι 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1 

 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………2  
υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ......................(διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ....................... 
………………………………….. 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................3 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών 
της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 
αριθμό/ημερομηνία)....................διακήρυξη.....................................................4 της (Αναθέτουσας Αρχής), για την ανάδειξη 
αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(……………………………………..τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ...............5 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες 
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε ( 5) .ημέρες 6 από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 7 ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε 
την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η 
συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν 
από την ημερομηνία λήξης της8. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν 
υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 9 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 
1 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 
υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται 
ο ΦΠΑ (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 
2 όπως υποσημείωση 1. 
3 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ  
5.Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της  Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α 
υποβάλλεται προσφορά. 
6. Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
7 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 
προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 72 Ν. 4412/2016). 
8 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του Ν. 4281/2014. 
9 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 
υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 





ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
 
Προς: Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας - Τμήμα Προμηθειών Περιφερειακής Ενότητας Ευρυτανίας, Γ. Καραϊσκάκη 1 - 
Καρπενήσι 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1 . 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..2 υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................., 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και 
ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης 
ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ……....3 / της υπ αριθ …..... σύμβασης 
“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη 4 ........................... της 
(Αναθέτουσας Αρχής). 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) 
ημέρες 5 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης 6 ) ή μέχρις 
ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα 
μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε7 
 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 
1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Όπως υποσημείωση 1. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε ομάδες συμπληρώνεται ο α/α της/ων ομαδας/ων για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
5 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
6 Σύμφωνα με το άρθρο72 του Ν.4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος 
εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
7 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' 
αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ – Σχέδιο Σύμβασης  

 
 

 

  

   
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Καρπενήσι,……………..  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Αριθμός Σύμβασης:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ   
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 
 ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με λεωφορεία (μικρά και μεγάλα), ή ΤΑΧΙ ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ 

σε σχολικές μονάδες του Δήμου …………………………… για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 

2024-2025. 

Στη ΧΧΧΧΧΧΧ σήμερα………………………  στο κατάστημα της Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ,   αφενός η Α) 

Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας που εδρεύει στη Λαμία με ΑΦΜ 

997947718 Δ.Ο.Υ. ΛΑΜΙΑΣ  νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας 

κ.ΧΧΧΧΧΧΧΧΧΧ ή Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας, κ. ΧΧΧΧΧΧΧ  που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα 

αρχή» και αφετέρου Β) ………………………………………………………………………. που θα καλείται  

εφεξής  «ανάδοχος»  με Α.Φ.Μ.  ………………………..………. και Δ.Ο.Υ. …………………….. και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………. 

 

Έχοντας υπόψη: 

: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. Τις διατάξεις του 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”, 

3. Τις διατάξεις Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της    Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις Του Π.Δ. 148/2010 (ΦΕΚ 241 τ. Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει . 

5. Τις διατάξεις του άρθρου 2. Παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ167/Α/1985) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις της  υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. των  Υπουργών 

Οικονομικών – Εσωτερικών – Υποδομών και Μεταφορών –Παιδείας, Έρευνας  και Θρησκευμάτων 

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» 

7. Τις διατάξεις της υπ΄αριθμ. 76928/9-7-2021 (ΦΕΚ 3075/Β/13-7-2021) Κοινής Υπουργικής Απόφασης του 

Υπουργού Ανάπτυξης - Επενδύσεων και Επικρατείας «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και 

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

8. Του υπ΄αριθμ. 935/τ. Υ.Ο.Δ.Δ./1-11-2021 ΦΕΚ «Ορισμός χωρικών Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας 

Στ. Ελλάδας». 

9. Tου υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 533/τ.Β/17-11-2021 στο οποίο δημοσιεύθηκε η με αριθμ. Πρωτ. 250564/3916/9-11-

2021 Απόφαση του Περιφερειάρχη Στ. Ελλάδας «Ανάθεση άσκησης τομέων και μεταβίβαση 

αρμοδιοτήτων στους Χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες» 
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10. Την υπ’ αριθμ. 149/2021  απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου  «Έγκριση Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2022 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας»  

11. Την υπ΄αριθμ. πρωτ. 273285/24-12-2021 απόφαση του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Θεσσαλίας-Στ. Ελλάδας με θέμα: «Επικύρωση της αριθμ. 149/2021 απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας «περί έγκρισης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 

2022……»». (ΑΔΑ: 6Θ8ΗΟΡ10-3ΧΩ) 

12. Τα σχετικά έγγραφα της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ευρυτανίας για το σχεδιασμό των δρομολογίων 

μεταφοράς μαθητών ΠΕ Ευρυτανίας  

13. Την υπ.αριθμ. 65029/1207/2022 Βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη Ευρυτανίας για τον τρόπο  μεταφοράς 

μαθητών σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 50025/19-9-2018  (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. 

14. Της αριθμ. πρωτ. 74122/1401/8-4-2022  απόφασης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την 

πραγματοποίηση της δαπάνης μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025. 

15. Την αριθμ. 17-658/10-5-2022 (ΑΔΑ: Ψ1Ψ07ΛΗ-5ΤΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στ. Ελλάδας περί εγκρίσεως της διενέργειας ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ  

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (άνω των ορίων) ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 

ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2022-2023, 

2023-2024 & 2024-2025» προϋπολογισμού # 2.541.972,13 € # ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  και 

δικαιωμάτων προαίρεσης   

16. Τις διατάξεις της υπ.αριθμ. ………………. Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου  Διαγωνισμού 

για το έργο «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των 

σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού #2.541.972,13# ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  24% και δικαιωμάτων προαίρεσης.   

17. Την υπ. αριθμ. ……………… απόφαση κατακύρωσης των αναδόχων της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας 

18. Το υπ. αριθμ………………… έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής περί ανακοίνωσης κατακύρωσης του 

αποτελέσματος του Διαγωνισμού. 

19. Τις  λοιπές διατάξεις νόμων, εγκυκλίους και  έγγραφα σχετικά με τη μεταφορά μαθητών, που είναι σε 

ισχύ. 

20. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ, κατά τα σχολικά έτη 

2022-2023, 2023-2024 &  2024-2025. 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ  

ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα 

δρομολόγια που αναφέρονται στα τμήματα ……………………………… του παραρτήματος …… της με αρ. 

πρωτ.. …………… Διακήρυξης  της Αναθέτουσας Αρχής η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 

 

 
Α/Α 

ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ 
ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΦΟΙΤΗΣΗΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

(άνευ ΦΠΑ σε €) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

       

      

 

 
Α/Α 

ΔΡΟΜ/ΓΙΟΥ 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ: ΟΝΟΜ/ΜΟ ΟΔΗΓΟΥ (όπου 

δηλώθηκε στον διαγωνισμό):  

ΟΝΟΜ/ΜΟ ΣΥΝΟΔΟΥ 

(όπου απαιτείται και 
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δηλώθηκε στον 

διαγωνισμό) 

    

 

  

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ 

 
Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύμβαση εκπληρωθεί εξολοκλήρου 

και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας και της αρ. πρωτ. ………………. Διακήρυξης  

Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου  Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων 

σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», 

προϋπολογισμού #2.541.972,13# ευρώ,  συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και 20% δικαιωμάτων 

προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ποσό των …………….. ευρώ χωρίς Φ.Π.Α. και 

………………. Ευρώ με Φ.Π.Α. 24%  (σε βάρος των πιστώσεων του Ε.Φ: 073- K.A.E: 0821).  

 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης 20% του προϋπολογισμού της διακήρυξης και το 

οποίο θα καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος έως: 

• και το 10% του προϋπολογισμού του τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση του 

υφιστάμενου δρομολογίου (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων του δρομολογίου ή μερική 

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

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

οδοστρωμάτων) ή λόγω αναπροσαρμογής τιμών   όπως και για την ύπαρξη συνοδού όποτε προκύπτει 

ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

• Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε μηνών 

(Δικαίωμα προαίρεσης έως 10%), μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς 
μαθητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε τρία (3) σχολικά έτη δηλαδή  2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025 (180 

σχολικές ημέρες χ 3 έτη = 540 σχολικές ημέρες) και αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του 

συμφωνητικού μέχρι και την 31η Αυγούστου 2025 (σχολικό έτος 2024-2025) κατά τις ημέρες που 

διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της 

Π.Ε. Ευρυτανίας. 

Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού 

αντικειμένου κάθε τμήματος ισχύει για διάστημα όχι μεγαλύτερο  των πέντε μηνών  (Δικαίωμα προαίρεσης 

10%). 

Επίσης, δίνεται η δυνατότητα στην Αναθέτουσα Αρχή  διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης 

δρομολογίου χωρίς να απαιτηθεί από τον ανάδοχο καμία αποζημίωση 

Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, 

μετά από  αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής μέχρι το 50% αυτής,  σε αντικειμενικά 

δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου159(πχ. παράταση σχολικού 

έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών, πανδημίας κλπ).  Αν λήξει η συνολική διάρκεια της σύμβασης, 

χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτημα παράτασης ή, αν λήξει η παραταθείσα, κατά τα ανωτέρω, διάρκεια, 

χωρίς να υποβληθούν στην αναθέτουσα αρχή τα παραδοτέα της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος160  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της 

σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές 

ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 5.2.2 της παρούσας. 
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ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

Αρχή με βάση τα νόμιμα παραστατικά και δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 

200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή . Ειδικότερα για την καταβολή της 

αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως 

άνω Κ.Υ.Α. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-9-2018). 

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

εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά 

επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας – Περιφερειακή Ενότητα  Ευρυτανίας. 

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

Οικονομικού της Π. Ε. ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

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

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

2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

 

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον μεταφορέα ήτοι 

: 

 

- Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων (Ε.Α.Σ. 0,07%) η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας 

κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης 

(άρθρο 4, Ν. 4013/2011) όπως ισχύει.    

- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)  (παρ.3, άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει & 1191/22-3-

2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ). 

- Κράτηση 0,02% υπέρ Δημοσίου η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής. 

- Φόρος 8% επί της καθαρής αξίας και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων για κάθε πληρωμή που θα 

πραγματοποιείται. 

- κάθε άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  

- Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος Χαρτοσήμου  3% και 

στην επ΄αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

  

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

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

του σχολείου.  

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

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

3. Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

4. Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.  

5. Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

6. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα 

του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες 

σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

 

 ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
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Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και μέχρι την 

προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία. 

 

Kατά τη μεταφορά: 

 
➢ Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. 

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

περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει 

την Αναθέτουσα Αρχή, τους Διευθυντές των αντίστοιχων σχολικών μονάδων και τους γονείς και να 

ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

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

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

οποία είχαν παραληφθεί. 

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

➢ Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

➢ Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και 

στο πίσω μέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

➢ Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 

εμφάνιση και καθαρά.  

➢ Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες 

ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της 

υπ’αριθμ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-

03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-

2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί 

εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια»), εκτός και 

αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα 

κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της μεταφοράς 

των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των 

μεταφερόμενων μαθητών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείμενες διατάξεις με τις τροποποιήσεις 

τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και ακυρώσεων ζωνών-

καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών»   

➢ Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι  συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρνονται με ευγένεια 

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

και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι 

η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

➢ Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, 

που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα 

τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται  από συμπεριφορά μαθητών και 

επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε 

σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν 

να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

➢ Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να 

εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

➢ Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το οποίο 

έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής μονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης 

και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο 

μεταφορέας απεργεί. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόμενες από 

την σύμβαση κυρώσεις. 

➢ Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν  από τον προβλεπόμενο 

τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

➢ Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων 

από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς 

και απαίτηση  καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

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

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι μαθητές. 
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➢ Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα για το έργο 

της μεταφοράς  πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα 

και υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι 

τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό 

χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες 

και τρίτους  καθ΄όλη την διάρκεια της σύμβασης. Γενικά, όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, 

που θα χρησιμοποιηθούν, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη 

ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημιές τρίτων. 

➢ Τα λειτουργικά έξοδα των μεταφορικών μέσων για την μεταφορά  των  μαθητών επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο φορέα  (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.π.).  

➢ Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 

µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει 

ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος. 

➢ Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 

τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την 

επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

 

Ειδικότερα ισχύουν τα κάτωθι: 

 
Α. Δρομολόγια-διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

 
α.  Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές 

ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους 

από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους μαθητές όλων των 

άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του σχολείου. Το μεταφορικό μέσο 

λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό κτλ θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που 

προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή 

και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο 

σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός, και σύμφωνα με τις διατάξεις της ΚΥΑ Μεταφοράς 

Μαθητών και τον σχεδιασμό των δρομολογίων της καθ’ ύλην αρμόδιας Υπηρεσίας της Π.Ε. Ευρυτανίας 

(Τμήμα Δια Βίου μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης). 

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

νόμιμοι επίτροποι των μαθητών. 

γ. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

δ. Η αποβίβαση των μαθητών κατά την άφιξή τους στα σχολεία όπου φοιτούν και η επιβίβασή τους στα 

μεταφορικά μέσα κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη των μαθημάτων, θα γίνεται σε χώρους που θα 

υποδεικνύονται από τους Διευθυντές των σχολείων πλησίον του διδακτηρίου. Όταν η προσέγγιση στο σχολείο 

δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, το σχολικό θα πλησιάζει όσο γίνεται πιο κοντά στο σχολείο και οι 

μαθητές θα μεταφέρονται πεζοί στο σχολείο με ευθύνη του αναδόχου. 

ε. Η παραλαβή των μαθητών ή των νηπίων θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής μονάδας πριν 

την έναρξη των μαθημάτων και από τους γονείς τους στον τόπο διαμονής τους, μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

στ. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι 

ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 

συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 

ζ. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

η. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο μπροστινό 

και στο πίσω μέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

θ. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές 

ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Στ. Ελλάδος ύστερα από 

την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς την αντίστοιχη Δ/νση της 

Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο 

σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων 

(καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 

ι. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του διευθυντή του εκάστοτε 

σχολείου  προς το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ευρυτανίας και έγκριση αυτού 

από την τελευταία. 
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ια. Η μη εκτέλεση των δρομολογίων ή μέρους των δρομολογίων δικαιολογείται μόνο στην περίπτωση 

αποκοπής του οδικού δικτύου ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά και τότε θα καταβάλλεται από τον 

ανάδοχο του έργου προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των μαθητών. 

 
Β. Τήρηση ωραρίων: 
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών 

στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 

ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η 

ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης 

των μεταφορικών μέσων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των σχολικών 

μονάδων. 

β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο 

συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος 

στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 

γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον 

χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων. 

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής 

νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωτικό να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή 

παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 

ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά 

του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση  καθυστέρησης στην 

αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, 

επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων 

επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, 

μετά από σχετική εισήγηση από τον Διευθυντή της Σχολικής Μονάδας. 
 
Γ. Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα 

με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που 

για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

 

β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των κανονικών και των 

εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση 

του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

 

γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 

τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε 

δρομολόγιο. 

 

δ. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής αντικατάστασης του οχήματος, λόγω βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται 

με Υπεύθυνη Δήλωση να ενημερώσει τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας 

του οχήματος που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά καθώς και το ότι το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί πληροί 

όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές. 

 

ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση ανάθεσης 

και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει 

στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα ισχύει με την προϋπόθεση να 

έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας 

από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 

 

στ. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήματος (πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος) πριν ή κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτομάτως στα δικαιώματα και υποχρεώσεων που 

απορρέουν από τις συμβάσεις που θα υπογραφούν. Ο πωλητής υποχρεούται να: 

i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. 

Ευρυτανίας της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας. 
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ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την 

ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή 

στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο 

ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για 

κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας. 

ζ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση ανάθεσης 

και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει 

στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα εκτός από 

την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος και με την προϋπόθεση 

να έχει ενημερωθεί εγκαίρως η αρμόδια Δ/νση της Π.Ε. Ευρυτανίας (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & 

Απασχόλησης) από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 

η. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου, ο μεταφορέας θα είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 

έγκαιρα για το γεγονός τους Διευθυντές – Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων όπου φοιτούν οι 

μεταφερόμενοι μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών και να βρει άμεσα κατάλληλο μεταφορικό μέσο 

για τη μεταφορά των μαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 

 
Δ. Προσωπικό του αναδόχου: 
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την 

συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς. 

 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του 

δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου 

της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση 

κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την 

κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 

 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, 

που υποβάλλονται στον Διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν εισηγείται στην αρμόδια Δ/νση- Τμήμα Δια Βίου Μάθησης 

της Π.Ε. Ευρυτανίας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 

δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη παρούσα διακήρυξη 

και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

ε. Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει συνοδό κατάλληλο και ικανό για τη μεταφορά των μαθητών 

ΑΜΕΑ. 

 
Ε. Οδηγοί-Συνοδοί: 
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο 

από το Διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η 

αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό 

της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 

 

β. Οι οδηγοί & οι συνοδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου 

οριζόμενες προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης,  κ.λ.π.) σύμφωνα και με τις διατάξεις 

του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ τ.΄Β 4217/26-9-2018). 

 

γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή 

παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές,  εκπαιδευτικούς ή 

γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται, 

μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου 

οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, 

και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

 

δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 

ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να 
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είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψη 

τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να 

αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από 

συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη 

Διεύθυνση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που 

μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς. 

ε. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρονται με ευγένεια στους 

μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Διευθυντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και των 

εκπαιδευτικών και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 

άποψη. 

στ. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 

οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 

επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην έχουν καταδικαστεί για 

αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 

μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

ζ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε 

σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης  από αυτό. 

η. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές οφείλουν να είναι υγιείς που η φυσική τους κατάσταση και η 

κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του οδηγού. Επίσης οφείλουν να µην 

έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. 

θ. Στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατ΄ελάχιστον μέχρι και τη β΄ 

δημοτικού καθώς και μαθητές ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, η ύπαρξη συνοδού 

είναι υποχρεωτική. Για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ που μεταφέρονται με ΕΔΧ οχήματα, η ύπαρξη συνοδού δεν 

είναι υποχρεωτική και η απόφαση για την ύπαρξή του λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από 

εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 

Υπηρεσίας και οφείλει να συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 

ι. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, 

οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 

επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για 

αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 

µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

Για την απόδειξη των ανωτέρω θα πρέπει να διαθέτουν, κατ’ αναλογία με τους εργαζόμενους σε παιδικούς 

σταθμούς, πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη, 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.  

Στο εν λόγω πιστοποιητικό υγείας, κατόπιν παθολογικής, δερματολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, 

βεβαιώνεται η ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της συνοδού όπως και το ότι δεν πάσχει από 

λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα. Επισημαίνεται ότι κατά την παθολογική εξέταση των συνοδών διενεργείται 

προτυποποιημένη ιατρική εκτίμηση και ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυματίωση σύμφωνα με το 

Παράρτημα ΙΙ της αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφασης Υπουργού Υγείας. 

 
ΣΤ. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα: 
 
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά 

οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, 

προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

 

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και 

καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο 

πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά 

σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του 

αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό 

στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 
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γ. Τα μεταφορικά μέσα  (κύρια ή εφεδρικά) θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων 

που θα μεταφέρουν. Στα λεωφορεία σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι 

επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων. 

 

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτοί 

θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

 

ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις προδιαγραφές, 

πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με 

κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 

 

στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 

καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, 

μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

 

ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω 

μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 

η. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα προς τη σχολική κοινότητα άτομα.  

θ. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες 

ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη 

ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της παρ. 5 του άρθρου 7 της αρ.17910/1225/14 (ΦΕΚ 2129Β/04-08-

2014) Υπουργικής Απόφασης Υποδομών – Μεταφορών και Δικτύων «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, 

καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς 

μαθητών». 

 
Ζ. Ασφαλιστική Κάλυψη: 
 
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο 

της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές 

ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές 

ζημίες. Όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά μαθητών θα  έχουν τουλάχιστον 

την προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων 

και για υλικές ζημίες τρίτων. 

β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο της σύμβασης 

μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και 

τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό 

μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η 

συνοδός του οχήματος. 

δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, 

όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή 

τους. 

 

Η. Τροποποιήσεις/Καταργήσεις  δρομολογίων: 

α. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 

συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε 

αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των 

δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 

οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς 

αποζημίωση του αναδόχου. 

β. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ 

αντιρρήσεως. 

γ. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής 

περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με 

μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα 

διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν 
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οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία 

της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

δ. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 

Στερεάς Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος 

προς το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας και Απασχόλησης. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την 

ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο 

από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες 

και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης. 

ε. Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο ανάδοχος 

μπορεί να αιτηθεί τη διακοπή του/των εν λόγω δρομολογίου/ων κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από τον 

Διευθυντή του οικείου σχολείου και η Περιφερειακή Ενότητα Ευρυτανίας να αποφασίσει σχετικά. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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

υπ’ αρ. πρωτ. ……………. Διακήρυξης Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 

«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-

2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού #2.541.972,13 # ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

και δικαιωμάτων προαίρεσης,  επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την 

κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από 

μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

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

αρ. πρωτ. ……………….. Διακήρυξης  Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου  Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: 

«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ευρυτανίας των σχολικών ετών2022-

2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού #2.541.972,13 # ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

και δικαιωμάτων προαίρεσης , οι όροι της οποίας  συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα 

σύμβαση. 

 Στις περιπτώσεις που αποδεδειγμένα ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, και δεν τηρεί 

τους συμβατικούς όρους, τότε επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εις 

βάρος του ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής: 

Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της συμβατικής τιμής του ημερησίου δρομολογίου έως 5% 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το 

πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων, οι οποίες δεν 

οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της μηνιαίας συμβατικής τιμής του δρομολογίου έως 10%  

• Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος επανειλημμένα παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, δεν 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της Αναθέτουσας Αρχής ή  θέτει με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την 

ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Στ. Ελλάδας και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Π.Ε. Ευρυτανίας. 

 

Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών, επισύρουν την ποινή της καταγγελίας 

της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου: 

• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους 

μαθητές. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 
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• Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 

• Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

• Συνδυαστική εκτέλεση μεταφοράς μαθητών, λόγω συγχώνευσης δρομολογίων από τον ανάδοχο, η 

οποία αντιτίθεται στο σχεδιασμό αυτών από την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη 

καταβολής σε αυτόν της αμοιβής του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα 

πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου από άλλον οικονομικό φορέα. 

• Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο 

ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

• Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 

μέλη της ένωσης. 

• Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του 

σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και 

η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής.  

 

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή για την 

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της διακήρυξης, ο ανάδοχος 

φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

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

ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 

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

του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 

ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την 

επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 : ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………………..€, της 

Τράπεζας    ………………………….. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά ως εξής: 

Α) κατά το 1/3 ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης στο 

τέλος του σχολικού έτους 2022-2023, 

Β) κατά το 1/3 ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης στο 

τέλος του σχολικού έτους 2023-2024 και 

Γ) κατά το υπόλοιπο 1/3  ποσό μετά την οριστική, ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της 

σύμβασης στο τέλος του σχολικού έτους 2024-2025. 

ΆΡΘΡΟ 8: ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Επί διαφωνίας, η διαφορά θα λύνεται από το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο, σύμφωνα με την κείμενη 

Ελληνική Νομοθεσία, εφαρμοστέο δε δίκαιο είναι πάντοτε το Ελληνικό. 

 

 

 

ΆΡΘΡΟ 9: ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 
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Ο Ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία, υποχρεούται μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει έγγραφα και να προσκομίσει στην υπηρεσία της 

Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας όλα τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

ΆΡΘΡΟ 10 : ΕΚΧΩΡΗΣΕΙΣ 
Ο Προμηθευτής δεν μπορεί να εκχωρήσει ή να μεταβιβάσει την παρούσα Σύμβαση ή μέρος αυτής ή 

οποιοδήποτε δικαίωμα ή υποχρέωση ή συμφέρον του που απορρέει από αυτήν, χωρίς προηγούμενη γραπτή 

συγκατάθεση της Αναθέτουσας Αρχής. 

ΆΡΘΡΟ 11: ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, κατόπιν 

γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

Η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου και 

κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, με υπογραφή νέου συμφωνητικού (σύμβασης). Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι 

όροι της αρχικής σύμβασης. 

 

ΆΡΘΡΟ 12: ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΥΤΑ - ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ- ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 
Οι συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν την υποχρέωση να διαφυλάττουν την εμπιστευτικότητα και τον απόρρητο 

χαρακτήρα δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, πληροφοριών και κάθε άλλου υλικού που πρόκειται να 

γνωστοποιηθεί ή να περιέλθει με οποιονδήποτε τρόπο σε γνώση του στο πλαίσιο εκτέλεσης της παρούσας 

σύμβασης ή επ’ ευκαιρία αυτής. Αναλαμβάνουν την υποχρέωση να μην αποκαλύπτουν, κοινοποιούν, 

διαθέτουν πληροφορίες, εμπιστευτικού χαρακτήρα ή να επιτρέπουν ή να καθιστούν δυνατή την πρόσβαση 

οποιοδήποτε τρίτου άμεσα ή έμμεσα την κοινοποίηση ή δημοσιοποίηση εμπιστευτικών πληροφοριών σε 

οποιονδήποτε τρίτο. Η υποχρέωση αυτή ισχύει με την επιφύλαξη της εφαρμογής διάταξης νόμου που 

επιτάσσει την αποκάλυψη των εν λόγω πληροφοριών.  

Η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας δηλώνει ότι διατηρεί αρχείο συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων 

προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους προμηθευτές του και για τις ανάγκες υλοποίησης της σύμβασής τους, 

σε συμφωνία με τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της 

επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (ΕΕ/2016/679) και την Ελληνική Νομοθεσία.  

Ο Ανάδοχος με το παρόν δηλώνει ότι αντιλαμβάνεται και συναινεί στην επεξεργασία αυτών των πληροφοριών 

οι οποίες μπορούν να κοινοποιηθούν ή γνωστοποιηθούν σε κάθε αρμόδια αρχή σε συμμόρφωση με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας (φορολογική, ασφαλιστική ή άλλη). 

 

ΑΡΘΡΟ 13: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των 

δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 

οποιονδήποτε λόγο  με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη 

της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς 

αποζημίωση του αναδόχου. 

8.2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή 

οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 

συγχρονισμό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 

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

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της , αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με μονομερή 

απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν 

μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές 
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των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα 

γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.  

8.4. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου 

κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση 

κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση 

του δρομολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με 

τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.). 

Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται 

μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.  

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

έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, 

τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.  

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

του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 

ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την 

επιβολή των  προβλεπόμενων κυρώσεων. 

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

σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. …………….. Διακήρυξης   Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου  

Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 

Ευρυτανίας των σχολικών ετών 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025», προϋπολογισμού #2.541.972,13 # 

ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%  και δικαιωμάτων προαίρεσης . 

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

σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες 

δικαίου και αρμόδια θα είναι το αρμόδιο Διοικητικό Δικαστήριο. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην 

παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, που διέπουν τη διενέργεια του ανωτέρου 

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

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 

8.7 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ενώσεις κλπ ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που 

υποβάλουν από κοινού προσφορά, όλα τα μέλη τους ευθύνονται, έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα 

και σε ολόκληρο το καθένα. 

8.8 Κάθε λοιπός όρος της ανωτέρω διακήρυξης θα τηρείται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια καθώς 

αφορά την καθημερινή διαχείριση μεταφοράς μικρών μαθητών με κύριο μέλημα την έγκαιρη και ασφαλή 

μεταφορά από και προς τις σχολικές μονάδες. 

8.9 Με την υπογραφή της παρούσας ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταθέτει, καθ’όλη τη 

διάρκεια της σύμβασης, όλα τα δικαιολογητικά που λήγουν  (π.χ. ασφαλιστήριο συμβόλαια  Οχήματος, ΚΤΕΟ, 

κ.λ.π.) βάσει της ανωτέρω σχετικής Διακήρυξης Μεταφοράς Μαθητών. 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία (3) αντίτυπα εκ 

των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ 

Ή Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ 

 ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
• Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα της παρ. 5.2 της παρούσας. Η 

βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: • Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου 

οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν 

διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές. • Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης 

λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. • Αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή των 

µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. • Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του 

λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις 

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

εκπαιδευτικούς. • Απουσία συνοδού από τη διαδροµή. • Μεταφορά προσώπων, που δεν 

δικαιούνται να µεταφερθούν  • Παραβίαση Κ.Ο.Κ. 

• Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος  κηρύσσεται 

έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της 

µη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που 

θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου και ως ποινική ρήτρα 

επιβάλλεται σε αυτόν αυτή που προβλέπεται στην παρ. 5.2 της παρούσας. Σε περίπτωση που η µη 

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

ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 

• Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσκομίσει στην Α.Α. : 

• Φωτοαντίγραφο  της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας  των λεωφορείων, των Δ.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ)  που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση 

προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ)  

• Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από το οποίο να προκύπτει 
ότι τα διατιθέμενα προς χρήση λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ)  διασφαλίζουν την ασφαλή 
μεταφορά των μαθητών κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).  

• φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή  βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας στην 

οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και το 

διάστημα ασφάλισης τους κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσής της (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). 

• Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι 

θα χρησιμοποιηθούν)  οι οποίες θα είναι σε ισχύ  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι 

την ημερομηνία ολοκλήρωσής της (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ). 

• Φωτοαντίγραφο της Ειδικής ΄Αδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), 

Λεωφορείων κτλ εφόσον  απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα όπου απαιτείται, οι 

οποίες θα είναι σε ισχύ κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 
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ολοκλήρωσής της (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ) τότε η αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε 

το ήµισυ του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η 

βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Σε 

περίπτωση επανειληµµένης ανωτέρω παράβασης  ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση 

του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει 

υπέρ της Περιφέρειας. 

Γενικά ισχύουν οι διατάξεις του Ν.4412/2016 όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΧΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΣΥΝΟΔΩΝ ΤΗΣ Υ.Α. 
Δ1Α./Γ.Π.ΟΙΚ.43289,(ΦΕΚ Τ. Β 2179/12-6-2018). 

 
 




