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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Άρτα  31 Ιανουαρίου 2018 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                            Αριθ. Πρωτ.: 6014/2017 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  ΚΑΙ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ    
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
              
Ταχ. Διεύθυνση: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης     
Ταχ. Κώδικας   : 47132                     
Τηλέφωνο        : 26813-61030,33                  
FAX                   : 26810-72285           
Πληροφορίες    : Α. Χρυσικού, Α. Κολιού 
 
 
 
   

 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ: 
 
« Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 

Ενότητας  Άρτας,  για τα σχολικά έτη 2017-2018  και  2018-2019  (από 01-02-2018 

έως 31-08-2019) με δικαίωμα  τρίμηνης  παράτασης (30-11-2019), συνολικού προϋ-

πολογισμού 379.326,53€, συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και Φ.Π.Α. 

(CPV: 60130000-8) » 

 

 
Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 52260 
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  Η Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, λαμβάνοντας υπόψη: 
 
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. 87/Α'/2010) - Σχέδιο Καλλικράτης «Νέα Αρχιτεκ-

τονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης», όπως ισχύει τροποποιημέ-
νος, 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ηπείρου», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

3. Τις διατάξεις της αριθµ. 24001/14-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄) Κ.Υ.Α., όπως τροποποιήθηκε με 
τις αριθμ.:32807/1-9-2014 (ΦΕΚ 2375 Β΄) και 31636/9-9-2015  (ΦΕΚ 1931 Β΄) όμοιες, 
καθώς και τις διατάξεις των άρθρων 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33 Α΄) και 101 του Ν. 
4182/2013 (ΦΕΚ 185 Α΄), 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-06-2014), περί αρχών δημοσιονομικής 
διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δημόσιου λογιστικού και 
άλλων διατάξεων, 

5. Τις διατάξεις των παρ. 2,3 και 4 του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147 Α΄) και ειδι-
κότερα της παρ. 4, η οποία προστέθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 17ου του Ν. 4286/2014 
(ΦΕΚ 194 Α΄) και οι οποίες με την παρ. 6 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 
159/Α΄/06-09-2016) εφαρμόζονται για τη μεταφορά μαθητών τα σχολικά έτη 2016-2017, 
2017-2018 και 2018-2019,  

6. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έρ-
γων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 
2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

7. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α'/2016) «Ρυθμίσεις για την 

ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις", όπως τρο-
ποποιήθηκε και ισχύει,  

9. Τις διατάξεις της αριθμ. 10/10-9-2015 (ΦΕΚ 108 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου 
«Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την απρόσκοπτη έναρξη του σχολικού έτους 2015-2016 και 
την εύρυθμη λειτουργία των σχολικών μονάδων», που κυρώθηκε και έχει ισχύ Νόμου από 
τη δημοσίευσή της με το άρθρο 10 του Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161 Α΄), 

10. Την αριθ. 10/45/15-9-2014 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της Περιφέρειας Η-
πείρου, 

11. Τις αριθμ. οικ.101094/8806/25-9-2014 (ΦΕΚ 2711 Β΄) και οικ. 117550/10045/6-11-2014 
(ΦΕΚ 3090 Β΄και 1650 Γ΄ «Διορθώσεις σφαλμάτων») αποφάσεις του Περιφερειάρχη  Ηπε-
ίρου «Ορισμός Αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» και «Μεταβίβαση 
επιπλέον αρμοδιοτήτων  Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπεί-
ρου», αντίστοιχα, 

12. Την αριθ. 57654/2017 ( ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας 
και Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και 
Ανάπτυξης», 

13. Την αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) Απόφαση του Υπουργού Οικονομί-
ας και Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστή-
ματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), 

14. Την αριθ. 10/52/08-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Ηπείρου, με την 
οποία εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός της Περιφέρειας Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας έτους 2018, 

15. Τις αριθμ. Α/Α:517/ΟΙΚ.207/26-01-2018 (ΑΔΑ:7ΖΘ67Λ9-ΑΛΚ) & Α/Α:518/ΟΙΚ.208/26-
01-2018 (ΑΔΑ:6Ψ7Π7Λ9-ΟΤΦ) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστω-
σης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, καταχωρημένες με α/α 513 και 514, αντίστοι-
χα, στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας, 

16. Την αριθμ. 38/1858/20-11-2017 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπεί-
ρου, με την οποία εγκρίθηκε το Πρακτικό ΙΙ/13-11-2017 της Επιτροπής Διαγωνισμού του 
ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισμού που διενεργήθηκε βάσει της αριθμ. 3109/24-
08-2017 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας για την μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 & 2018-2019 και ανα-
δείχθηκαν και τα άγονα δρομολόγια του διαγωνισμού, 

17. Το γεγονός ότι με την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018, προέκυψε ανάγκη ανάθεσης 
νέων δρομολογίων που δε δύναται να αντιμετωπιστούν με το δικαίωμα των προαιρέσεων 
του ανοικτού διεθνή διαγωνισμού,201 

18. Το αριθ. ΔΑ οικ.2274/21-12-2017 έγγραφο του Τμήματος Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και 
Απασχόλησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας για το σχεδιασμό των δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών, 6-2017, 
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19. Το γεγονός ότι, αν και το μεγαλύτερο μέρος των υπό ανάθεση δρομολογίων με βάση την 
διαθεσιμότητα των υπαρχόντων μέσων  της περιοχής  εμπίπτει στις διατάξεις της παρ.1.γ 
του άρθρου 3 της αριθµ. 24001/14-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄) Κ.Υ.Α. όπως ισχύουν και οι 
οποίες αναφέρονται στην επιδότηση μαθητών-μεταφορά μαθητών με ιδιώτες, εντούτοις 
συμπεριλήφθησαν στη διαπραγμάτευση αυτή προκειμένου να εξασφαλισθούν συνθήκες 
πραγματικού ανταγωνισμού με σκοπό τη διασφάλιση των συμφερόντων του Δημοσίου, 

20. Την αριθ. 2/88/17-01-2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπεί-
ρου περί έγκρισης διενέργειας πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσι-
ών μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας για τα σχολικά έτη 2017-2018 
και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 
30-11-2019) και των όρων αυτής. 

 
 
 
  Ανακοινώνει ότι θα προβεί στη διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσι-
ών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 
2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (έως 30-11-
2019). 

Το έργο αφορά τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας και ιδιωτικής 
χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δε-
υτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίσ-
τροφα, όπως φαίνεται στα συνημμένα  τμήματα του Παραρτήματος Α (κάθε δρομολόγιο ξεχω-
ριστό τμήμα) της παρούσας, προϋπολογιζόμενης δαπάνης 379.326,53 € με Φ.Π.Α. συμπεριλαμ-
βανομένων και συμπεριλαμβανόμενων των κάτωθι δικαιωμάτων προαίρεσης (άρθρο 2 της ΚΥΑ 
24001/11-06-2013) : 

 
 έως και 20% του προϋπολογισμού κάθε δρομολογίου της παρούσας για την τροποποίη-

ση 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 διάρ-
κεια εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
 έως 30% παράτασης της σύμβασης με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου  

κάθε δρομολογίου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού και όχι πέραν 
των τριών μηνών. 

Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Ανα-
θέτουσας Αρχής.  
 
     Πηγή χρηματοδότησης του έργου είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των 
οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, αποκλειστικά για 
το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). 
 

     Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των 
δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά 
κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-
2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομο-
λογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέ-
σων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον α-
ριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. 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 βάση τον προβλεπό-
μενο προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. Διευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) 
και ΔΧ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήματος 
της αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ. 

 
 Η διάρκεια του έργου αρχίζει από την υπογραφή των οικείων συμβάσεων και λήγει την 31-
08-2019, με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης έως 30-11-2019 .  
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1. ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 
 
 Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνι-
κού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη  
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Οι προσφορές υποβάλλονται μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην αριθ. 56902/215/2017 (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) 
Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης  “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λει-
τουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” και στον 
Ν.4412/2016. 
 

 
 
      Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης 
των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαδικασιών διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Άρτας, 
στο εξής Επιτροπή Διαγωνισμού. Η ως άνω Επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με την 
παρούσα αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρα-
σιών και διαγωνισμών. 
 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδια πιστοποιημένης στο σύστημα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την  
ορισθείσα ημερομηνία της παρούσας, για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗΔΗΣ, α-
περγία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις (3) ημέρες μετά από την 
αρχική ημερομηνία αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, η αποσφράγιση αναβάλλεται 
για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα 
Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους διαγωνι-
ζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το 
κώλυμα υφίσταται και κατά τη νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως 
άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση 
αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 
 
      Η Πρόσκληση, με όλα τα παραρτήματα, διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή, μέσω του διαδικ-
τύου στις διευθύνσεις: www.promitheus.gov.gr και www.peartas.gov.gr. Κάθε πληροφο-
ρία σχετικά με τους όρους της παρούσας θα παρέχεται από την αρμόδια Διεύθυνση Διοικητικού-
Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Άρτας, στο τηλ. 2681361030,33. 
      Κατά το άρθρο 67 του Ν. 4412/2016 παρέχεται ελεύθερη, πλήρης, άμεση και δωρεάν ηλεκ-
τρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης από την ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλη-
σης. 
 
 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 

ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 

ΣΤΗ 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ 

ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

ΗΜ/ΝΙΑ 

ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΚΑΙ ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙ-

ΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙ-

ΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 

του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

31/01/2018 

Η ημερομη-
νία 

ανάρτησης 
της πρόσ-

κλησης  στη 
διαδικτυακή 

πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

11/02/2018 

και ώρα 

15:00 

13/02/2018 

 και ώρα 10:00 
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2. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 
 Κριτήριο ανάθεσης της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει  τιμής. Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (σε ακέραιες τιμές μονάδος) και κατά συνέπεια την χαμηλό-
τερη τιμή ανά δρομολόγιο-α .  
      Οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές μπορούν να υποβληθούν και για 
περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων της παρούσας. 
      

 
 

3.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
   
3.1 ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή 
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που δρασ-
τηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας και 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 ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δη-
μόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 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 δη-
μοσίων συμβάσεων. 
       Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξε-
ων, 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 ευθύ-
νονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει 
στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανά-
δοχος 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 ορ-
γάνου της Αναθέτουσας Αρχής, κατά τη διάρκεια του έργου, παύουν να αποτελούν συμβατική 
υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

Δεκτές επίσης γίνονται προσφορές από ιδιώτες μεταφορείς που δεν έχουν υπερβεί το 
65ο έτος της ηλικίας τους, τα μέσα των οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες 
ασφαλείας, ΚΤΕΟ κ.λ.π.) για τα δρομολόγια και με μέγιστο ημερήσιο κόστος  δρομολογίου που 
αναγράφεται στην στήλη ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) ΓΙΑ Ι.Χ. (αριθ. 
στήλης 13) του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α. 

Επισημαίνεται ότι αν για το ίδιο δρομολόγιο υποβληθούν προσφορές με πλήρη δικαιολογη-
τικά από μεταφορείς δημόσιας χρήσης και ιδιώτες μεταφορείς η Επιτροπή του διαγωνισμού δεν 
προβαίνει στο άνοιγμα της Οικονομικής προσφοράς των ιδιωτών μεταφορέων, πλην της περίπ-
τωσης κατά την οποία ο μεταφορέας δημόσιας χρήσης κατέχει συμβάσεις και για άλλα δρομολό-
για και αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά δεν μπορούν 
να πραγματοποιηθούν καθόσον διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθη-
τών.    
Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολογίου 
εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώ-
νη 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 τη συμμετοχή στην παρούσα οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέ-
τουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογρα-
φής και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδικασία εγγραφής της αριθ. 56902/215/2017  
Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) «Τεχνικές λεπ-
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τομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβά-
σεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 
 
3.2. Λόγοι αποκλεισμού  

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης προσφέρων οικο-
νομικός 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) έ-
νας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
3.2.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακό-
λουθους λόγους:  
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),  
β) 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 Ένω-
σης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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 στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομι-
κών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία 
κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλί-
ου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, 
σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο 
άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώ-
θηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
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), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού ορ-
γάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχι-
κών εταιρειών (IKE) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προ-
ηγούμενου εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφί-
ου αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβο-
υλίου. 

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμε-
νων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

3.2.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φό-
ρων 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 εγκα-
τεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώ-
σεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 
είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπερι-
λαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.  
3.2.3. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσ-
φέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή 
τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδι-
κασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλε-
πόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομι-
κό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυ-
τή, 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 επιχει-
ρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φο-
ρέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγω-
νισμού,  
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 οικονο-
μικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα 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 αναθέ-
τοντα 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 σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κρι-
τηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέ-
τουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέ-
μιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητι-
κές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον α-
ποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακε-
ραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  
3.2.4. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικα-
σίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή πα-
ραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  
3.2.5. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρον-
ται στις παραγράφους 3.2.1 και 3.2.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο 
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικο-
νομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβά-
νονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδι-
αίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανε-
παρκή, 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. 
3.2.6. 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. 4412/2016. 
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3.2.7. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την πα-
ρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
 
 
3.3 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας  

 Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαι-
τείται να ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή 
υπηρεσιών, ήτοι με Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών. Οι οικονομικοί φο-
ρείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγ-
γεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκα-
τάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων 
σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχω-
ρήσει 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 δη-
μοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 
μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι 
στο οικείο Επιμελητήριο/ Επαγγελματικό Μητρώο, ή αντίστοιχη επαγγελματική Οργάνωση αναγ-
ράφοντας  ρητά την επωνυμία του Επιμελητηρίου ή του Επαγγελματικού Μητρώου και το ειδικό 
επάγγελμά τους ή  εφόσον δεν απαιτείται, να είναι μέλη συγκεκριμένου οργανισμού-
επαγγελματικού επιμελητηρίου, απαιτείται να αποδεικνύουν το ειδικό επάγγελμά τους με οποιο-
δήποτε άλλο πρόσφορο μέσο (ενδεικτικά αναφέρεται η βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή 
έναρξης εργασιών και τυχόν μεταβολών τους φυσικού ή νομικού προσώπου, ή ένορκη δήλωση 
ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το ειδικό επάγγελμά τους).Για τους ιδιώτες 
μεταφορείς δεν απαιτούνται τα κριτήρια της παρούσας παραγράφου.  
Επιπλέον κριτήρια επιλογής (οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, τεχνική και επαγγελ-
ματική ικανότητα) δεν απαιτούνται. 
  
 
 

4.Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 
4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της πα-
ρούσας, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες,  ανά τμήμα.  
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  
 
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 (ΕΣΗ-
ΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ως άνω συστήματος. 
 
Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο πέντε (5) 
ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο της πρόσκλησης μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 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 ψηφιακά υπογεγραμμέ-
νο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό 
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως 
ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγ-
καίων 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 τρεις (3) ημέρες πριν από την προθεσμία 
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
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β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλα-
γών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προε-
τοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 
Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη με-
τάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά ε-
φαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, 
και η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία 
του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 
του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προ-
έλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιπουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από 
το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 
05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 
454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, 
θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται ψηφιακά 
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο.  
 
 
4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

      Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυα-
κής πύλης www.promitheus.gov.gr  του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την 11/02/2018 και ώρα 15:00, 
στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 
4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην αριθ. 56902/215/2017  Απόφαση του Υπουργού 
Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ 1924/Β/02-06-2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
      Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφα-
σης. 
      Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗ-
ΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας, με σχετική ανακοίνωσή 
της. 
      Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική 
προσφορά  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη  «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο  περιλαμβάνεται 
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολο-
γητικά.  
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμ-
πιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέ-
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ρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτι-
κότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφε-
ρόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
      Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συσ-
τήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
     Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχ-
θεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής 
αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η οποία αποστέλλεται 
στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  
       Τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό 
φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφω-
να με τον Ν. 4250/2014 έως και την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των 
προσφορών, ήτοι έως 12/02/2018. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυη-
τική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φο-
ρείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα 
της Χάγης (Apostille).Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οπο-
ία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρο-
νικό σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
 
 
4.2.1 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

     Ο υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα περιλαμβάνει τα κά-
τωθι: 
 
Δικαιολογητικά συμμετοχής 
I. Εγγύηση συμμετοχής στη Διαπραγμάτευση, που εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε πο-
σοστό 1% επί της προεκτιμούμενης αξίας της σύμβασης,  εκτός Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων 
των δικαιωμάτων προαίρεσης), υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των 
τμημάτων, για το/α οποίο/α υποβάλλει προσφορά. Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής  περιλαμ-
βάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016 και 
στο Παράρτημα Γ της παρούσας.  
     Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 
χρόνου ισχύος της προσφοράς. 
 
II. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, ή ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δι-
καστική ή διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν κα-
ταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της παραγράφου 
3.2.1 της παρούσας Πρόσκλησης. 
 
III. Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, από το οποίο να προκύπτει 
ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής 
διαχείρισης, ή πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστολής επιχειρηματικής δραστηριότητας ή οποι-
ασδήποτε ανάλογης κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνι-
κής ασφάλισης (κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Τόσο η 
ασφαλιστική όσο και η φορολογική ενημερότητα θα πρέπει να είναι σε ισχύ την ημερομηνία υ-
ποβολής τους. 
Αν το κράτος – μέλος ή η χώρα εγκατάστασης δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιη-
τικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέ-
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ρονται στις ανωτέρω παραγράφους ΙΙ, ΙΙΙ και IV, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αν-
τικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορ-
κη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοι-
κητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού. 
 
V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, ή της επαγγελματικής οργάνωσης, με το οπο-
ίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους. Για τους Συ-
νεταιρισμούς, απαιτείται βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.  
    
VI. Νομιμοποιητικά έγγραφα: Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, 
στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπ-
τωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστο-
ποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανά-
λογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτο-
υν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας της διαπραγμάτευσης  
(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. 
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 
προμηθευτή που συμμετέχει στην ένωση. 
 
Για τους ιδιώτες μεταφορείς δεν απαιτούνται τα αριθ. ΙΙΙ, ΙV, V και VΙ δικαιολογητικά, 
απαιτείται μόνο ευκρινές φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας. 
 
Σημείωση: Σε περίπτωση που κάποιος συμμετέχων στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, λόγω 
της σύντομης χρονικής προθεσμίας που τίθεται για την κατάθεση των δικαιολογητικών, δεν κα-
ταθέσει κάποιο από τα ανωτέρω δικαιολογητικά συμμετοχής, οφείλει να το δηλώσει , επί ποινή 
αποκλεισμού, στην Υπεύθυνη Δήλωση της Τεχνικής Προσφοράς, στην οποία θα αναφέρει ότι 
πληροί τη συγκεκριμένη προϋπόθεση καθώς και ότι δεσμεύεται να καταθέσει το εν λόγω δικαιο-
λογητικό σε περίπτωση που αναδειχθεί μειοδότης. 
 
 
 
Τεχνική προσφορά 
Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος. Στη συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf 
το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περι-
λαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά 
υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύσ-
τημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρ-
χείο. 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές η-
λεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα 
τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf.  
 Μαζί με την  τεχνική του  προσφορά, ο προσφέρων  υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  
 
I. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. και Ε.Ι.Χ. επιβατικών 
(ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 
 
ΙΙ. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται 
τα εξής: 
α)Έλαβα γνώση των όρων της πρόσκλησης και τους αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα,  
β)Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί στη λειτουργία της επιχείρησής τους. 
γ)Ο/οι μοναδικός/οι αύξων/τες αριθμός/οι του/των δρομολογίου/ων  βάσει του πίνακα δρομο-
λογίων για τα οποία συμμετέχει . 
δ)Ο αριθμός κυκλοφορίας και ο αριθμός των θέσεων των Δ.Χ. ή Ι.Χ. επιβατικών που θα χρησι-
μοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, σύμφωνα με 
την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 
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ε) Ότι όλα τα οχήματα θα πληρούν όλες τις προδιαγραφές που προβλέπονται από την κείμενη 
νομοθεσία για την ασφαλή εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών, όπως ισχύει κάθε 
φορά. 
στ) Σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει οδηγούς, τον συνολικό αριθμό τους, καθώς και ότι αυτοί 
διαθέτουν την απαιτούμενη φυσική κατάσταση και δεν έχουν καταδικαστεί για αδίκημα σχετικό 
με το επάγγελμά τους. Επίσης θα αναλαμβάνουν την υποχρέωση να προσκομίσουν απόσπασμα 
ποινικού μητρώου για τους οδηγούς αυτούς (λεωφορείων, ταξί και ΔΧ επιβατικών), κατόπιν έγ-
γραφης ειδοποίησης από την Υπηρεσία, πριν από την υπογραφή της σύμβασης. 
ζ) Δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 3.2.3 περιπτ. α, γ και δ έως 
θ λόγοι αποκλεισμού, 
η) Δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού σύμφωνα με το άρθρο 74 του 
Ν.4412/2016.  
 
Η ως άνω δήλωση φέρει ψηφιακή υπογραφή από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση 
γνησίου υπογραφής. 
 
ΙΙΙ. Φωτοαντίγραφα πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπ-
τει ότι τα διατιθέμενα οχήματα διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 
 
IV. Φωτοαντίγραφα  ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
 
V. Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης (και οδηγών εφόσον έχει δηλωθεί ότι θα χρησι-
μοποιηθούν). 
 
VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο (δεν αφορά τις περιπτώσεις λεωφορείων ενταγμένων σε 
νομικό πρόσωπο) ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, προσκομίζεται το σχετικό 
συμφωνητικό μίσθωσης κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με το οποίο ο ιδιοκτήτης 
του λεωφορείου ή του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο 
ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκ-
τέλεση αυτής. 
 
VII. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα με το όχημα και για τους οδηγο-
ύς σε περίπτωση που έχουν δηλώσει ότι απασχολούν και φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού 
μεταφορέα (ΚΤΕΛ, λεωφορεία και όχι για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων που είναι ενταγμένα 
σε νομικά πρόσωπα). 
 
 
Διευκρινίσεις σχετικά με τα στοιχεία του Υποφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά»: 
Α. Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 
και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που 
κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α’ 188). 
Β. Γίνονται δεκτά τα ήδη κατατεθειμένα πρωτότυπα ή αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των 
ανωτέρω δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται σύμφωνα με την παρούσα, εφόσον αυτά 
έχουν ήδη υποβληθεί στο πλαίσιο του διεθνή, ηλεκτρονικού διαγωνισμού με την προϋπόθεση 
ότι παραμένουν σε ισχύ. Αυτό οφείλουν να το δηλώσουν στην Υπεύθυνη Δήλωση της Τεχνικής 
Προσφοράς.  
 

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα γίνεται στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Διοικητι-
κού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας, σε σφραγισμένο φάκελο, με διαβιβαστικό, στον οποίο θα α-
ναγράφονται ευκρινώς: 
Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας  
Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  
Ταχ. Διεύθ: Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47132 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Για την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθη-
τών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019  
(από 01-02-2018 έως 31-08-2019)». 
Αριθμός Πρόσκλησης: 6014/2017/31-01-2018 
Ημερομηνία Ηλεκτρονικής Αποσφράγισης Προσφορών : 13 - 02 -2018 
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4.2.2   Περιεχόμενο (υπο)φακέλου Οικονομικής Προσφοράς/ Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία 
που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτω-
ση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκ-
τρονικό αρχείο pdf.  
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της  οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, 
οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπό-
λοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το 
σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση.  
Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην ειδι-
κή ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα είναι η τιμή που θα 
προκύψει μετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν 
από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα (ενδεικτικό προϋπολογισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
στην στήλη με περιγραφή «Μέγιστο Ημερήσιο Κόστος Δρομολογίου») για κάθε τμήμα που προ-
κηρύσσεται. 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δε-
καδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και 
προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσ-
φορά) πρέπει να συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗ-
ΜΑΤΟΣ Β. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες 
του συστήματος, ο προσφέρων  επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονι-
κό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή αρχείου pdf.  
 Διευκρινίζεται ότι η οικονομική προσφορά, (τόσο της ηλεκτρονικής φόρμας, όσο και της συν-
ταχθείσας κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος  Β), επειδή υπογράφεται ψηφιακά, δεν υπο-
βάλλεται και σε έντυπη μορφή, κατά την  υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-
τεχνική προσφορά». Εάν τυχόν υποβληθεί θα πρέπει να τοποθετηθεί σε φάκελο καλά σφραγισ-
μένο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».   
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΙΣΧΥΟΥΝ 
Η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο  για τη μεταφορά μαθητών Α’/Θμιας και Β'/θμιας 
Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνο-
λικό κόστος του δρομολογίου, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 
ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην προϋπολογισθείσα 
τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την Περιφέρεια Ηπείρου – Π.Ε. Άρτας και η οποία είναι μικρότερη 
ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της αριθ. 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α. 
(ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμο-
γή της έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην αξία έκαστου 
δρομολογίου του τμήματος, που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο. Ο πολλαπλα-
σιασμός της προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο επί τις ημέρες λειτουργίας του δρομολογίου 
αποτελεί την συνολική προσφορά για το δρομολόγιο.  

Για τα δρομολόγια της παρούσας  δεν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 

Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό 
(%). Παράλληλα συμπληρώνεται η τιμή και σε €, όπως φαίνεται  στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β, στο υπό-
δειγμα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. αντίστοιχα στήλη  με περιγραφή «Προσφορά» και την υ-
ποστήλη αυτής με περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» για το ποσοστό έκπτωσης %, την υποστήλη 
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με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου βάσει της Προσφοράς» για την προσφερόμενη 
τιμή του δρομολογίου σε ΕΥΡΩ ) 
π.χ. εάν θέλετε να προσφέρετε για  δρομολόγιο με μέγιστο ημερήσιο κόστος π.χ. 35,92  €,  έκ-
πτωση  λ.χ. 5% θα συμπληρώσετε στη στήλη με περιγραφή «Προσφορά» και στην υποστήλη με 
περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» «5%», στην υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρο-
μολογίου βάσει της προσφοράς» συμπληρώνετε» «34,12 €» και στη στήλη με περιγραφή «Κόσ-
τος Δρομολογίου στο σύνολο της διάρκειας της σύμβασης» «9.041,80€» (ποσό που προκύπτει 
από το γινόμενο  του ημερήσιου κόστους δρομολογίου με τον αριθμό των δρομολογίων στη δι-
άρκεια της σύμβασης). 
 
Επισημαίνεται ότι  η τιμή  που θα συμπληρωθεί στην υποστήλη με  περιγραφή «Ημερήσιο 
Κόστος δρομολογίου βάσει της προσφοράς» του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς κατά το 
υπόδειγμα, είναι η τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α) που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ. 
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 σύμβασης. 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και 
στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ. 
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζε-
ται αυτόματα από το σύστημα.  
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης  και δεν αναπρο-
σαρμόζονται . 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 
καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη 
τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει 
τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή 
στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας .  
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο πο-
σοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο. 

4.3 Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα  
τριακοσίων (300) ημερών,  προσμετρούμενο από την επομένη της οριζόμενης ημερομηνίας α-
ποσφράγισης των προσφορών. 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο, απορρίπτε-
ται. 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την ανα-
θέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμε-
τοχής, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρ-
κεια. 
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, κα-
τά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να πα-
ρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πά-
ροδο 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. 
 
 
4.4 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφο-
ρών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα πρόσκληση, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασ-
ταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκα-
θορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 
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δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσ-
φορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 3.2.3 περ. γ της παρού-
σας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικο-
νομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέ-
χουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, εκτός της προβλεπόμενης στην ΚΥΑ 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης πρόσκλησης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύμβασης. 
 
 

5. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
5.1  Διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης προσφορών. 

      Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 13/02/2018, ημέρα Τρίτη και 
ώρα 10:00 π.μ. μέσω της Επιτροπής Διαγωνισμού, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής 
στάδια: 
• Ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφο-
ρά» 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονομική Προσφορά». 
 
    Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής 
– Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφρα-
γιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές 
προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφο-
ρών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
5.2  Διαδικασία ηλεκτρονικής αξιολόγησης προσφορών 

     Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνι-
κή Προσφορά» η Επιτροπή Διαγωνισμού, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξε-
ων, των όρων της παρούσας Πρόσκλησης και της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β). 
 
      Στη συνέχεια για τις προσφορές που αξιολογήθηκαν και κρίθηκαν κατάλληλες και πλήρεις 
ως προς τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τεχνικά στοιχεία, αποσφραγίζονται οι φάκελοι των 
οικονομικών προσφορών και ξεκινάει η διαδικασία διαπραγμάτευσης με βάση τις αρχικές τιμές 
που δηλώθηκαν από τους υποψηφίους, σε ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από την Υπηρεσία 
μέσω του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
       Μετά το πέρας της διαδικασίας διαπραγμάτευσης, η Επιτροπή Διαγωνισμού γνωμοδοτεί, 
συντάσσοντας σχετικό πρακτικό και η Υπηρεσία εισηγείται την έγκριση του από την Οικονομική 
Επιτροπή. 
 
 

6. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

     Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την ανάδειξη των μειοδοτών για κάθε Δρομο-
λόγιο, η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε αυτούς, μέσω του συστή-
ματος ΕΣΗΔΗΣ. Η υπογραφή των Συμβάσεων θα ολοκληρωθεί μετά την επέλευση των εννόμων 
αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016. 
      Οι ανάδοχοι του έργου υποχρεούνται, πριν ή κατά την υπογραφή της οικείας σύμβασης, να 
καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 72, παρ. 1(β), 
3 και 4 του Ν. 4412/2016, ισχύος δύο μήνες μετά τη λήξη του συμβατικού χρόνου παράδοσης 
του έργου, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας 
χωρίς το Φ.Π.Α. 
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7.   ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
7.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με 
το άρθρο 72 παρ. 1 β του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της 
αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει τα οριζό-
μενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016 και να είναι σύμφωνα με το Υπόδειγμα του Παραρτήματος 
Γ της παρούσας. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμο-
γή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδό-
χου. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, 
ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση 
το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Διευκρινίζεται ότι: 

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, λόγω  χρήσης της προαίρεσης έως και 20% 
για τροποποίηση υφιστάμενου δρομολογίου, δεν απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση 
συμπληρωματικής εγγυητικής, εφόσον το ανεκτέλεστο μέρος της τροποποιημένης 
σύμβασης καλύπτεται από την αξία της αρχικής εγγυητικής.  

 Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, λόγω παράτασης αυτής με αύξηση του 
συμβατικού αντικειμένου έως 30%, απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση 
συμπληρωματικής εγγυητικής.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, ό-
πως αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης  επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή 
του αντικειμένου της σύμβασης.  
 
7.2  Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία 

     Για  ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 
Ν.4412/2016 και συμπληρωματικά του Αστικού Κώδικα, που διέπουν τη διενέργεια της παρού-
σας, καθώς και οι όροι της αριθ. 3109/24-08-2017 διακήρυξης της Π.Ε. Άρτας. 
  
 
7.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλ-
λοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνι-
κοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρ-
τήματος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργα-
να που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
 
7.3.1 Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Ποινικές  Ρήτρες - Κυρώσεις 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών.  Το μεταφορικό μέσο λεω-
φορείο, Δ.Χ. ή Ι.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 ε-
νημερώσει 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 με-
ταφορά των μαθητών. 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροσ-

τινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
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5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών θα φέρουν ο-
πωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθη-
τές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-
ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-
03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 
51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών 
με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν 
μαθητάς και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα 
καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.. 

6. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της μεταφοράς των μαθητών πρέπει να εφαρμόζουν 
πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.  

7. Οι οδηγοί να  είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους μαθητές και θα 
πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, 
θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα θα είναι η αρμόζουσα 
από κάθε άποψη. 

8. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότη-
τες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπί-
ζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από 
συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γί-
νονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γί-
νονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις που μπορούν να διαταρά-
ξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

9. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρο-
μολόγιο, 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 μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με το ρόλο τους. Ειδικότερα για τους 
συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, 
πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

10. 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 επιβαινόν-
των 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 συμ-
βόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμο-
ποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κά-
λυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

11. Την ευθύνη των μαθητών, από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό 
μέσο μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο ο-
δηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμο-
ύς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβί-
βαση και αποβίβασή τους. 

13. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει 
να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

14. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για 
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκ-
ληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα 
Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ει-
δοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες από την  σύμβαση κυ-
ρώσεις. 

15. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλε-
πόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

16. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομο-
λογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μα-
θητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

17. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που δήλωσε στην προσφορά 
του για τη μεταφορά των μαθητών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλ-
λαγή 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 οχή-
ματος εάν υπάρχει,  και με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγ-
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γράφως το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπ-
τυξης  της Π.Ε. Άρτας από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. 
 

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων της αριθ. 3109/24-08-2017 διακήρυξης της Π.Ε. Άρ-
τας, 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.  
 
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον 
με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η 
βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδε-
ικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
  Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολο-

γημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους το-
υς 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 ε-
πιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στά-
σεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή, εφόσον προβλέπεται. 
 Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

 
Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος  κηρύσσεται 
έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και  η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου. 
 
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 εξό-
δων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας για την αναπλήρωση του δρο-
μολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του 
δρομολογίου. Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε 
(5) δρομολογίων συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργά-
νου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Ηπείρου . 
 
Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή σε πε-
ρίπτωση 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. 
 

 
7.3.2 Λοιποί όροι 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει 
στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 
ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε πε-
ρίπτωση 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. 

2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανά-
δοχος ή οι ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με 
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τον αναγκαίο συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των 
μαθητών στον τελικό προορισμό τους. 

3. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και 
εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της παρούσας ως εφεδρικό, για την άμεση και 
κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα μα-
ταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν εί-
ναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του 
προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.).  

4.  Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, 
ο πωλητής υποχρεούται να:  i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες η-
μέρες πριν την αγοραπωλησία το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης της 
Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Άρτας, ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ι-
διοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγο-
ραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στην παρούσα ή την υπάρ-
χουσα 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. 

5. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, 
την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτο-
υς, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυν-
τή του σχολείου , τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις α-
ποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

6. 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 ευσταθο-
ύν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
 

 

7.4 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

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

      Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να κα-
ταγγείλει 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 3.2.1.και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από 
τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώ-
σεων 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. 
 

 
8. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
8.1 ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ  

8.1.1  Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον ποιο κάτω τρόπο: 

     Το  100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών. Ο εν λόγω 
τρόπος πληρωμής εφαρμόζεται και στην περίπτωση τμηματικών παραδόσεων, ανάλογα με την 
πορεία της χρηματοδότησης. 
 
     Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστα-
τικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
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4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  
 
    Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους, διενεργείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή βάσει τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζη-
μίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5 
της αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β /14-6-2013) Κ.Υ.Α. 
 
    Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητι-
κών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από τον χρόνο, τη συχνότητα και 
το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου -  Περι-
φερειακή Ενότητα Άρτας. 
 
     Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή από την αρμό-
δια Υπηρεσία και δη στο Τμήμα Εσόδων, Λογιστικής Διαχείρισης και Πληρωμής Δαπανών της 
Διεύθυνσης Διοικητικού-Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας τα κάτωθι δικαιολογη-
τικά: 
 

 Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερι-
νή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση. 

 Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών. 
 Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. 

 
    Τα έξοδα μεταφοράς και οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν 
τον μεταφορέα. 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 μαθη-
τών. 

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 

     Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων από υπαι-
τιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρε-
ούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και 
τις κείμενες σχετικές διατάξεις μεταφορά των μαθητών.  
 
8.1.2 Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμ-
φωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας 
στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Αναλυτικά, βαρύνεται 
με τις ακόλουθες κρατήσεις:  
 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσε-
ων της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (για συμβάσεις ύψους μεγαλύτε-
ρου ή ίσου των 2.500 €, χωρίς ΦΠΑ)  υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσε-
ων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει). 
 
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης (για συμβάσεις ύψους ανώτερης των 
60.000 €, χωρίς ΦΠΑ). Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την Αναθέτουσα Αρ-
χή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθει-
ών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
γ) Κράτηση ύψους 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 
κρατήσεων και ανεξαρτήτως ποσού και πηγής προέλευσης αρχικής, καθώς και κάθε τροποποιη-
τικής ή συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ανεξάρτητης Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών 
(άρθρο 350 ν. 4412/2016 όπως ισχύει). 
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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 8% επί του καθαρού ποσού. 
 
 
8.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

8.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχ-
ρεωτικά έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν 
εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της Α-
ναθέτουσας Αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερ-
βεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρα-
τάσεων. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη πε-
ριγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμ-
μόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προ-
θεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογη-
μένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του 
για παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλεισμός από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 
 
 
8.2.2. Οι κυρώσεις – πονικές ρήτρες  αναφέρονται στην παράγραφο 7.3.1 της παρούσας.  
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. 
 

 
8.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση 
και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της α-
ναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής 
νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετι-
κής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και 
πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του, σύμφωνα με τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV 
(άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α΄/2017) «Κανονισμός 
Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Προδικαστικών Προσφυγών» και την 
ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)” 
 
 
 
 
 

9.   Δημοσιότητα 
Η  παρούσα πρόσκληση: 

α. Καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στη 
διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό  
Αριθμό : 52260 .   
β. Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση(URL):  
www.peartas.gov.gr στη διαδρομή : Η Εφημερίδα της Υπηρεσίας ► Διακηρύξεις και αναρτή-
θηκε στον πίνακα ανακοινώσεων της Π. Ε. Άρτας. 
γ. Θα κοινοποιηθεί στο Επιμελητήριο Άρτας για ενημέρωση των μελών του, στις  επαγγελματι-
κές ενώσεις των ιδιοκτητών Ε.Δ.Χ. του Νομού, καθώς και στα ΚΤΕΛ Ν. Άρτας.  
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δ. Θα κοινοποιηθεί για ανάρτηση στους πίνακες ανακοινώσεων των Δ/νσεων Α/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας. 
ε. Αναρτήθηκε στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ).  

 
 Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα 
Προμηθειών της Δ/νσης Δ/κού – Οικ/κού της Π. Ε. Άρτας (Πλ. Εθν. Αντίστασης – Τ.Κ.47132 
Άρτα, 1ος όροφος), τις εργάσιμες ημέρες και ώρες, καθώς και στο τηλέφωνο 26813 
61030,33,44 – αρμόδιοι υπάλληλοι: Α. Κολιού,  Α. Κίτσιου. 

 
 
                             Ε.Π. 
                                                                                Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 
  
 
                                                                                     ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΨΑΘΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 
ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ 
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ΤΜΗΜΑΤΑ 1-20 
(κάθε δρομολόγιο ένα ξεχωριστό τμήμα) 
 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΟΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΑΡΤΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 

& 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) 
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  1 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

1 

ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ-ΚΡΥΑ ΒΡΥΣΗ-
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ-ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΠΛΑΤΑΝΟΥ ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     6 10   4 20 35,92 28,74 265 9.518,80 4.166,71 13.685,51 16.970,03 136,86 

2 

ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑ-
ΡΗΣ ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ 

ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1     8 10 2   20 35,08 28,06 265 9.296,20 4.069,27 13.365,47 16.573,18 133,65 

3 

ΕΛΑΤΗ-ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΠΛΑΤΑΝΟΥ     

ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     15 9     24 38,32 30,66 265 10.154,80 4.445,11 14.599,91 18.103,89 146,00 

4 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-ΒΡΥΣΟΥΛΕΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ. ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ-
ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ-ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     4     14 18 36,12 28,90 265 9.571,80 4.189,91 13.761,71 17.064,52 137,62 
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5 

ΒΕΛΑΝΙΔΙΑ-ΒΑΡΚΑ-
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΣ (ΑΝΤΑΠ. 
ΓΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ ΚΑ-

ΛΕΝΤΙΝΗΣ)  
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3           16 16 34,86 27,89 265 9.237,90 4.043,75 13.281,65 16.469,25 132,82 

6 

ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΣΕΛΟ-
ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ-

ΔΗΜ.+ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛ-
ΛΟΥ (ΠΡΩΪ)                                               

ΔΗΜ.+ΛΥΚΕΙΟ ΔΙΑΣΕΛ-
ΛΟΥ-ΠΑΛΑΙΟ ΔΙΑΣΕΛ-

ΛΟ(ΜΕΣΗΜΕΡΙ)                                 
+                                                               

1 ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
ΔΗΜ.ΣΧ. ΔΙΑΣΕΛΛΟΥ-
ΓΟΥΠΑΤΟ-ΛΕΙΒΑΔΑΚΙΑ 

ΣΤΙΣ 16.00 μ.μ.  4     10 20   10 40 65,10 52,08 265 17.251,50 7.551,58 24.803,08 30.755,82 248,03 

7 

ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-
ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙ-

ΟΥ(ΑΝΤΑΠ. ΓΙΑ 
ΓΥΜΝ.ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ)-
ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΥΨΕΛΗΣ-

ΡΟΥΠΑΚΙΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΡΑΜΙΑΣ  

ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 6     28 20 2 10 60 77,08 61,66 265 20.426,20 8.941,26 29.367,46 36.415,65 293,67 

8 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ-                        
ΣΤΕΝΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ.+ΝΗΠΙΑΓ.      

ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3           18 18 37,38 29,90 265 9.905,70 4.336,07 14.241,77 17.659,80 142,42 
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9 

ΡΑΧΑ-ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ                      
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ-ΑΡΙΑ-

ΔΗΜ.ΣΧ. ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2     7 10   15 32 50,72 40,58 265 13.440,80 5.883,51 19.324,31 23.962,14 193,24 

10 

ΓΩΝΙΑ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ
Σ-ΓΑΛΑΝΕΪΚΑ-ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-

ΚΙ(ΡΟΚΕΪΚΑ)-ΔΗΜ.ΣΧ. 
ΑΓ.ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     14 12   8 34 50,62 40,50 265 13.414,30 5.871,91 19.286,21 23.914,90 192,86 

11 

ΚΑΡΟΥΛΕΣ-ΑΒΑΡΙΤΣΑ-
ΓΙΑΝΙΤΣΙ-ΣΤΑΣΗ ΣΠΑΝΟΥ 

(ΑΝΤΑΠ.ΓΙΑ ΛΥΚΕΙΟ    
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ) ΜΕ          

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 3       15   6 21 38,02 30,42 265 10.075,30 4.410,31 14.485,61 17.962,16 144,86 

12 

ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ-
ΛΥΚΕΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 

 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 2     22 20   8 50 66,58 53,26 265 17.643,70 7.723,26 25.366,96 31.455,03 253,67 

13 

ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ-ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 
(ΑΝΤΑΠ.ΓΙΑ 

ΓΥΜΝ.+ΛΥΚΕΙΟ ΚΟΜΠΟ-
ΤΙΟΥ) ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4       13     13 28,36 22,69 265 7.515,40 3.289,75 10.805,15 13.398,39 108,05 

14 

ΚΑΤΩ ΑΘΑΜΑΝΙΟ    
(ΤΑΒΛΑ)-ΔΗΜ.ΣΧ. ΑΝΩ 

ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ                                                    
(ΜΑΘΗΤΗΣ ΣΕ ΤΜΗΜΑ 

ΕΝΤΑΞΗΣ) ΜΕ             
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1       4 12 12 28 47,88 38,30 265 12.688,20 5.554,07 18.242,27 22.620,41 182,42 

15 

ΒΑΘΥΚΑΜΠΟΣ-ΡΑΜΙΑ 
(ΑΝΤΑΠ.ΓΙΑ 

ΓΥΜΝ.ΑΓΝΑΝΤΩΝ) ΜΕ  
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1     10 8   2 20 35,08 28,06 265 9.296,20 4.069,27 13.365,47 16.573,18 133,65 
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16 

ΑΗ ΛΙΑΣ-ΔΗΜ. ΣΧ.ΑΝΩ 
ΠΕΤΡΑΣ-ΑΜΠΕΛΙΑ-

ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΣ 
 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 5     5 6     11 25,72 20,58 265 6.815,80 2.983,51 9.799,31 12.151,15 97,99 

17 

ΑΝΕΖΑ-ΠΟΛΥΔΡΟΣΟ 
(ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΕΖΑΣ) ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     7       7 13,97 -  265 3.702,05 1.620,52 5.322,57 6.599,98 53,23 

18 

ΟΡΙΑ ΚΙΡΚΙΖΑΤΩΝ- 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΧΑΛΚΙΑΔΩΝ ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ  2     6   2   8 22,68 -  265 6.010,20 2.630,87 8.641,07 10.714,93 86,41 

19 

ΑΓ.ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΔΗΜ.ΣΧ.ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ Ο-
ΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ 11     16       16 29,82 -  265 7.902,30 3.459,11 11.361,41 14.088,15 113,61 

20 
ΚΛΕΙΣΤΟ-ΔΗΜ. ΣΧ. ΠΕΤΑ 

 ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 4     20       20 33,60  - 265 8.904,00 3.897,59 12.801,59 15.873,97 128,02 

  
 

 
        

        ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την αριθμ. 2/88/17-01-2018 Απόφαση της Οι-

κονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-20 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΡΙΘ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣ/ΤΟΣ:52260) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕ-

ΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019)  
 
Α/Α 
Δρο-
μολο-
γίου 
Τμή-
ματος 

 

Τόπος 
παραλαβής- Τό-

πος 
προορισμού 

Αριθμός 
μεταφερο-
μένων μα-

θητών 

Αριθμός και 
Είδος μετα-

φορικών  μέ-
σων της 

προσφοράς 
 

Αριθμοί 
κυκλο-
φορίας 
οχημά-

των 

Προσφερό-
μενη χωρη-
τικότητα μέ-
σων βάσει 

αδειών κυκ-
λοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολο-
γίου Βάσει 
Προϋπο-
λογισμού 

Προσφορά Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
στην 

διάρκε-
ια της 

σύμβα-
σης 

Κόστος 
Δρομολογί-

ου 
στο σύνολο 
της διάρκει-

ας  της 
σύμβασης 

Ποσοστό έκπτωσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί-
ου βάσει 
της προσ-

φοράς 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 
 
 

          
265 

 

 
 
 

           

 
 

           

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

 
(τόπος, ημερομηνία) 

                                                                                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
 
 





 

Σελίδα 30 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 





 

Σελίδα 31 

 
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
T.K.: 47132 - Άρτα 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλη-
τα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του πο-
σού των ευρώ ………………………… 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) ....................... 
 
………………………………….. 
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 αριθ. 6014/2017/31-01-2018 (Α/Α ΣΥΣ/ΤΟΣ:52260) Πρόσκληση σε διαπραγ-
μάτευση της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, για την ανάδειξη αναδόχου ανάθεσης υπηρεσιών 
μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 
2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (30-11-2019), 
για το/α τμήμα/τα ............... . 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρε-
ώσεις 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 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 14/01/2019 (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, όπως σχετικά αναφέρεται στη δι-
ακήρυξη). 
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. 





 

Σελίδα 32 

 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισ-
χύον 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, σύμφωνα 
με την παράγραφο 4.3 της σχετικής πρόσκλησης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογί-
ζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαί-
ωμα να εκδίδουμε. 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 

Σελίδα 33 

 
 
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Εκδότης: (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕ-
ΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ 
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
 
Προς: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ       
ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ      
ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚHTIΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΡΤΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Πλατεία Εθνικής Αντίστασης 
T.K.: 47132 - Άρτα 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
 
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 ………………………………………………………………………..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 τμή-
ματος/των .. της Σύμβασης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιό-
τητας Π.Ε. Άρτας, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 (από 01-02-2018 έως 31-08-
2019) με δικαίωμα τρίμηνης παράτασης (30-11-2019), σύμφωνα με την αριθ.6014/2017/31-
01-2018 (Α/Α ΣΥΣ/ΤΟΣ:52260) Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση της Π.Ε. Άρτας. 
 
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 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
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 ισ-
χύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογί-
ζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαί-
ωμα να εκδίδουμε. 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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