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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Άρτα, 11/06/2014  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                   Αριθμ.Πρωτ.:οικ.3276 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Δ/νση: Πλατεία Εθνικής Αντίστασης     

Ταχ. Κώδ.: 47100                     

Τηλ.: 26813-61044                  

FAX: 26810-72285           

Πληρ.: Α.Κίτσιου                    

 

ΘΕΜΑ: ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 

ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας,  για το σχολικό έτος 

2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους  2015-2016, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.258.922.33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

(CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών). 

 

Ημερομηνία ηλεκτρονικής 

αποστολής για δημοσίευση 

στην επίσημη εφημερίδα 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στο 

Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων  

Ημερομηνία δημοσίευσης 

στον Ημερήσιο και 

Εβδομαδιαίο Τύπο  

 

11-06-2014 

 

13-06-2014 

 

13-06-2014 

 

 

 

 

Προθεσμία κατάθεσης 

προσφορών: έως την  

 

Ημέρα 

 

 

Ώρα 

 

 

Τόπος διαγωνισμού  

Κεντρικό κτίριο 
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 22-07-2014 

και ώρα 09:00 π.μ. 

 

 

Τρίτη  09:00 π.μ. 

 

 

 

Περιφερειακής 

Ενότητας Άρτας,  

Δ/νση Διοικητικού –

Οικονομικού, Τμ. 

Προμηθειών, 

Πλατεία Εθνικής 

Αντίστασης, Άρτα 

 

 

 

Ημερομηνία διενέργειας 

του διαγωνισμού 

22-07-2014 

 

Τρίτη 

 

09:00 π.μ. 

 

 

Προϋπολογισθείσα πίστωση 

εγκεκριμένου προϋπολογισμού 

Ε.Φ. 191 & 192 

ΚΑΕ 0821    ποσού 

1.258.922.33 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

 

   

 

 

 

 

Διάρκεια έργου 

01-09-2014 έως  

30-11-2015. 

 

Παραρτήματα της 

διακήρυξης 

Α, Β, Γ, Δ  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

 

Ο Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα 

Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233 Α΄/27-12-10)  «Οργανισμός της 

Περιφέρειας Ηπείρου». 
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3. Το άρθρο έβδομο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-

2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών 

για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις 

Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. 

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

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 

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

Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 

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

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

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

ισχύει. 

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

Διαχείριση και Ευθύνη».  

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

υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

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

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

δικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», 

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

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

Νοεμβρίου 2005». 

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

Προμηθειών Δημοσίου» όπως αντικαταστάθηκαν με τις όμοιες του άρθρου 3 του 

Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α΄) 

12. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, 

την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 

2009/50/ΕΚ». 

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

σύναψη δημοσίων συμβάσεων». 

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

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης 

και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 
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3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του  Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 

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

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

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων». 

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

“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 

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

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

Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την 

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

3414/2005». 

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

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

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

«Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των 

νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 

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

του άρθρου 8 του ν. 3414/05». 

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

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες 

διατάξεις». 

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

Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 

(πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 

21. Tον Ν. 4254/2014 άρθρο πρώτο παρ.ΙΑ3 (ΦΕΚ 85 Α) «Μέτρα στήριξης και 

ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 

& άλλες διατάξεις» 

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

θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
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Δημοσίων Συμβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

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

Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής 

Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών και Δικτύων – 

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

23. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου– Περιφερειακή 

Ενότητα  Άρτας, οικονομικού έτους 2014. 

24. Τις αρ. 8/36/26-06-2013 & 9/50/31-7-2013 αποφάσεις του Περιφερειακού 

Συμβουλίου της Περιφέρειας Ηπείρου.  

25. Την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των 

Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, 

Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες». 

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

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

τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των 

φορέων του Δημοσίου» και την 1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου 

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

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

27. Τα με αρ. πρωτ. οικ.2068/31-05-2013 & οικ.2381/19-06-2013 έγγραφά μας προς 

τους Πρ/νους Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας.  

28. Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των οικείων σχολικών μονάδων και Υπηρεσιών 

Α΄θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας. 

29. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολ. έτους 2013-2014. 

30. Τα αρ. πρωτ.2831/04-04-2013 , αρ. πρωτ. 7058/01-07-2013, αρ. πρωτ.6846/2-7-

2013, αρ. πρωτ.11756/09-07-2013 έγγραφα των Δήμων Νικολάου Σκουφά, 

Κεντρικών Τζουμέρκων, Γεωργίου Καραϊσκάκη και Αρταίων, αντίστοιχα 

αναφορικά με τη μη διάθεση μεταφορικών μέσων και το γεγονός ότι η Π.Ε. 

Άρτας δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα.  

31. Τα με αρ.πρωτ.Μ.Ε.4907/30-05-2013 και 7970/05-06-2013 έγγραφα  της 

Διεύθυνσης Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας και Δήμου Αρταίων 

αντίστοιχα, αναφορικά με τον καθορισμό τακτικών δρομολογίων Υπεραστικού 

ΚΤΕΛ Ν.Άρτας Α.Ε. και Αστικού  ΚΤΕΛ αντίστοιχα. 
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32. Το αρ. πρωτ. 416/26-06-2013 έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας Α.Ε  

33. Το αρ. πρωτ. 18/26-06-2013 έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ  Άρτας Α.Ε.   

34. Το αρ.πρωτ.3136/Φ.300.01/6-8-2013 έγγραφο του Τμ. Πολιτικής Προστασίας 

της Π.Ε. Άρτας με την οποία βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του 

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

35. Τις αριθμ.οικ.407/38/07-01-2011 (ΦΕΚ 130/Β/09-02-2011) «Ορισμό 

αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» και 6061/205/8-2-

2011 (ΦΕΚ 374/Β/9-9-2011) «Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων 

Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου με εντολή 

Περιφερειάρχη». 

36. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, με 

εκτίμηση ημερομηνίας ολοκλήρωσης διαγωνισμού, υπογραφής συμβάσεων με 

τους αναδόχους και έναρξη ισχύος αυτών την 01-09-2014 και για χρονικό 

διάστημα δέκα τριών (13)μηνών λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων . 

37. Τις αριθμ. 819/οικ.1136/06-03-2014 & 820/οικ.1140/06-03-2014 αποφάσεις 

ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της  πίστωσης) για την πραγματοποίηση της 

δαπάνης, που εγκρίθηκαν με τις αριθμ15562/3680/19-03-2014 & 17736/4192/20-

03-2014 αποφάσεις της Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης 

Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας,  

38. Την αριθμ. 17/715/29-05-2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου με την οποία ματαιώθηκε  τμήμα του αριθμ.οικ.1615/24-

03-2014 διαγωνισμού που τιμολογήθηκε με προσφορότερο μεταφορικό μέσο το 

ΔΧ επιβατικό καθώς και την αριθμ. 18/772/10-06-2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας 

ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, και των όρων αυτού, συνολικού 

προϋπολογισμού 1.258.922.33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

39. Την αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην 

Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  
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                                                         Διακηρύσσουμε 

Τη διενέργεια ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Περιφέρειας Ηπείρου-Π.Ε. Άρτας,  

για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016, με 

σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, 

μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους 

όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

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

μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων κατά το  

σχολικό έτος 2014-2015 και  τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016 με χρονική 

διάρκεια υπηρεσιών από 1-9-2014 έως 30-11-2015, όπως φαίνεται στα συνημμένα 

τμήματα (ομάδες) του παραρτήματος Α της διακήρυξης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

1.258.922.33 € ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α..  Ο διαγωνισμός αφορά τα 

τμήματα 4 έως 113 της αριθμ. οικ.1615/24-03-2014 Διακήρυξης που τιμολογήθηκαν 

με προσφορότερο μεταφορικό μέσο το ΔΧ επιβατικό επειδή ματαιώθηκε λόγο μη 

υποβολής προσφορών.  



 8

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΑ                ΣΕΛ. 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ     9 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ        9   

3. ΓΕΝΙΚΑ                       10 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ                    12                                                

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                 12 

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                   13 

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ                   14 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

1. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στην Άρτα, στο επί της οδού Πλατείας Εθνικής 

Αντιστάσεως κεντρικό κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Άρτας, 1ος   όροφος, 

Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού, την 22-07-2014  ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00  

π.μ.  

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

αποτελεσμάτων των διαγωνισμών και των διαγωνισμών διαπραγμάτευσης της    

Π.Ε. Άρτας, στο εξής Επιτροπή Διαγωνισμού και την αρμόδια επιτροπή 

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

της Π.Ε. Άρτας, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην 

περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές 

γνωμοδοτούν προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής 

Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό 

αποφάσεις, ως αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής 

δημοπρασιών και διαγωνισμών.  

ΑΡΘΡΟ 2 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ -ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

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

διαγωνισμού, υποδιαιρείται σε τμήματα, το κάθε τμήμα περιέχει μόνο ένα 

δρομολόγιο , από 1 έως και 111 του παραρτήματος Α, η δε κατακύρωση 

μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα στον ίδιο μειοδότη, με 

την επιφύλαξη της περ. 3 του άρθρου αυτού. Τα τμήματα του διαγωνισμού, 

όπως αναλύονται στο παράρτημα Α, είναι τα εξής:  

•••• TMHMA ΤΑ 1-111: Δρομολόγια που τιμολογούνται με προσφορότερο 

μεταφορικό μέσο το Δ.Χ. Επιβατικό για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και 
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Β/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, 

προϋπολογισμού 1.258.922.33 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

1.  Τα τμήματα  1 έως και 111, περιέχουν, το κάθε ένα, μόνο ένα δρομολόγιο. 

2. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των  μεταφορικών μέσων για την 

εκτέλεση των κατά περίπτωση  δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην 

παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά 

κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 

Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη 

αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και 

από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω 

κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 

μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός 

προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, 

για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την 

αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη 

διακήρυξη, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη διακήρυξη  προσφορότερο τύπο 

μεταφορικού μέσου 

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

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

στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές 

αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η 

ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΓΕΝΙΚΑ 

1. Οι αιτήσεις συμμετοχής - υποψηφιότητες πρέπει να υποβληθούν στην Περιφέρεια 

Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας - Διεύθυνση  Διοικητικού - 

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47100,  

μέχρι τις  22-07-2014 ημέρα Τρίτη και ώρα 09:00 π.μ.  

2. Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών 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).   
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3. Τα   παραρτήματα,  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

4. Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων  βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της 

διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) στον ημερήσιο και 

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

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

θα υπογράψουν την οικεία σύμβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 

αυτόν.  

5. Η σχετική διακήρυξη με όλα τα παραρτήματα διατίθεται και χορηγείται, μετά από 

αίτηση κάθε ενδιαφερόμενου, από την  Π.Ε. Άρτας, Διεύθυνση Διοικητικού – 

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47100 

πληροφορίες κ. Κίτσιου Άρτεμις. Η αίτηση θα περιλαμβάνει τα πλήρη στοιχεία 

του ενδιαφερόμενου, Δ/νση και τηλέφωνα (και fax) επικοινωνίας και η σχετική 

διακήρυξη με όλα τα παραρτήματά της θα χορηγούνται εντός τριών (3) ημερών 

από την ημερομηνία παραλαβής της αίτησης. Οι αιτήσεις αυτές πρέπει να 

υποβάλλονται το αργότερο μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία 

διεξαγωγής του διαγωνισμού. Για την παραλαβή της διακήρυξης οι 

ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 

10,00 ευρώ. 

6. Οι ενδιαφερόμενοι (ημεδαποί και αλλοδαποί, από τα κράτη μέλη της Ε.Ε. ή από 

τα κράτη του Ε.Ο.Χ. ή από τα κράτη που έχουν κυρώσει τη σύμβαση του Π.Ο.Ε. 

για τις δημόσιες συμβάσεις), μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και 

ταχυδρομικά, εφόσον το ζητήσουν έγκαιρα και εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης 

με την Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. 

Άρτας, Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47100, στο εξής Υπηρεσία, πέραν της 

αναφερόμενης ανωτέρω δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής 

τους. Η Υπηρεσία αποστέλλει τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών 

Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς αλληλογραφίας και χωρίς να 

φέρει ευθύνη για την τυχόν μη έγκαιρη άφιξή τους στον ενδιαφερόμενο.   

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

του διαδικτύου στη διεύθυνση : http:// www.peartas.gov.gr.   

8. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, τηλ. 26813-

61044. 
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ΑΡΘΡΟ 4 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

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

είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής,  του κάθε τμήματος 

   

ΑΡΘΡΟ 5 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Για την έγκυρη και παραδεκτή συμμετοχή στον διαγωνισμό, οι ενδιαφερόμενοι 

καταθέτουν, μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης του διαγωνισμού, το σφραγισμένο 

φάκελο της προσφοράς τους, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και την παρούσα 

διακήρυξη. 

2. Οι φάκελοι υποβάλλονται είτε (α) με κατάθεση τους στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, είτε (β) ταχυδρομικά προς την Δ/νση Διοικητικού - Οικονομικού 

της Π.Ε. Άρτας., που διενεργεί τον διαγωνισμό, μέχρι την προηγουμένη του 

διαγωνισμού είτε (γ) με κατάθεση τους στο πρωτόκολλο της Δ/νσης Διοικητικού 

-  Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, όπως αυτή καθορίζεται από την 

παρούσα  διακήρυξη.  

3. Σε περίπτωση ταχυδρομικής αποστολής ή κατάθεσης στο πρωτόκολλο, οι 

φάκελοι Προσφοράς γίνονται δεκτοί εφόσον συνοδεύονται από αίτηση του 

διαγωνιζόμενου και έχουν πρωτοκολληθεί στο πρωτόκολλο της Δ/νσης 

Διοικητικού-Οικονομικού της Π.Ε. Άρτας. Σε κάθε περίπτωση, στο εξωτερικό 

μέρος του φακέλου θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 

Προς: 

Περιφέρεια Ηπείρου-Π.Ε.Άρτας  

Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού  

Ταχ. Διεύθ: Πλ. Εθνικής Αντιστάσεως, Τ. Κ. 47100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Για τον ανοικτό διεθνή διαγωνισμό: «Μεταφορά μαθητών, χωρικής 

αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, για το σχολικό έτος 2014-2015 και τμήμα του 

σχολικού έτους  2015-2016». 

Αριθμός Διακήρυξης: οικ.3276/11-06-2014 

Ημερομηνία Διενέργειας του διαγωνισμού :22-07-2014 
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4. Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη και 

επιστρέφονται από την Υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό χωρίς να 

αποσφραγιστούν. 

5. Η Υπηρεσία που διεξάγει τον διαγωνισμό δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις 

του περιεχομένου των προσφορών, που αποστέλλονται ταχυδρομικά, ούτε για 

καθυστερήσεις στην άφιξη τους. Η ημερομηνία σφραγίδας του ταχυδρομείου δεν 

λαμβάνεται υπόψη. Δεν θα παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από 

οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η Υπηρεσία ειδοποιηθεί 

εγκαίρως. 

6. Προσφορές εκπρόθεσμες καταγράφονται από την επιτροπή με την ακριβή ώρα 

που περιήλθε η προσφορά στην επιτροπή διαγωνισμού και απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες κατά τη σύνταξη του πρακτικού. Οι εν λόγω προσφορές δεν 

ανοίγονται και επιστρέφονται στον ενδιαφερόμενο εφόσον δηλώσει εγγράφως ότι 

παραιτείται από το δικαίωμα ένστασης.  

7. Σε περίπτωση συνωστισμού υποψηφίων, λίγο πριν τη λήξη της προθεσμίας 

υποβολής των προσφορών, με τη δημιουργία ουράς και υπό την προϋπόθεση ότι 

οι ενδιαφερόμενοι προσήλθαν εγκαίρως στο χώρο διενέργειας του διαγωνισμού, 

που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη, η ώρα έναρξης της διαδικασίας 

διενέργειας του διαγωνισμού μετατίθεται, μέχρι να παραληφθούν όλες οι 

υποβαλλόμενες προσφορές.  

ΑΡΘΡΟ 6 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Δεκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις 

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

κοινοπραξίες των ανωτέρω, με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από 

περισσότερα του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού 

προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας, 

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

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

μέλους της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική 

διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 

του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει 

συνεχή δεσμό με την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν 
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συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη 

συμφωνία δημοσίων συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία 

κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997. 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

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

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

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

διενέργειας του διαγωνισμού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό τους. 

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

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

σχετική διαδικασία, χωρίς καμία υποχρέωση για καταβολή αμοιβής ή αποζημίωσης, 

εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται 

ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που 

αναφέρονται στην παρούσα. 

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

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

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

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 

4. Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισμού είναι 

δεσμευτικά για τους υποψηφίους. 

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

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης 

στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 
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ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, 

β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας. 

2. Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτοί: 

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

το Δημόσιο. 

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

γιατί δεν εκπλήρωσαν τις συμβατικές τους υποχρεώσεις. 

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

παραπάνω κυρώσεις.  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Οι δικαιούμενοι συμμετοχής στο διαγωνισμό πρέπει να υποβάλουν, μαζί με την 

προσφορά τους, που θα είναι συνταγμένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα 

και τα εξής δικαιολογητικά στην ελληνική γλώσσα: 

1. Εγγύηση συμμετοχής (κατά το άρθρο 25 του Π.Δ. 118/07) στο διαγωνισμό που 

εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 5% προϋπολογισθείσης δαπάνης, με 

το Φ.Π.Α., υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος ή των τμημάτων,, 

για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. 

2. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986,  στην οποία: 

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

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

κατά συνέπεια πρέπει να καλύπτει η εγγυητική τους επιστολή. 

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

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

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

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

χρεωκοπίας, καθώς και για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού 

Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας. 

- Δεν τελούν σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

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

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές 

τους υποχρεώσεις. 

- Είναι εγγεγραμμένοι με το ειδικό επάγγελμά τους,  σε οικείο Επιμελητήριο 

κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού.  

- Δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση ή ειδική εκκαθάριση ή άλλες ανάλογες 

καταστάσεις, καθώς και υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

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

άρθρου, για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόμιση των αντίστοιχων 

δικαιολογητικών κατά περίπτωση, τηρουμένων των όρων και των 

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

Α΄/10-7-07). 

3.Υπευθυνη δήλωση νομίμως θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής στην οποία να 

δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι 

απασχολούμενοι στην επιχείρηση. 

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

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

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

δικαιολογητικά του παρόντος άρθρου, εφαρμόζονται αναλόγως οι διατάξεις που 

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

5.Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 

τους, υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, 

από το οποίο θα προκύπτει ότι δίνεται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό τους να 

παραβρεθεί στο διαγωνισμό, προσκομίζοντας τα μεν  φυσικά πρόσωπα 

εξουσιοδότηση, θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, τα  δε νομικά πρόσωπα 

επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού οργάνου 
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του νομικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών,  σχετικό 

συμβολαιογραφικό έγγραφο. 

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

που αυτό απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών 

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

προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση μαζί με την προσφορά των 

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

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

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

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

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 

Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την 

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

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

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

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

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

προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών 

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

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

οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό 

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

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

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

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

αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

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

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

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

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

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

οποία έχουν την έδρα τους , επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για 

τη συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι 
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φυσικού προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των 

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

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

πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην 

περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή 

ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και 

ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις 

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

εταιρεία δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική 

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

δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι 

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 

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

μέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της 

αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα 

της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση των μετόχων της 

διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες 

σε βάρος της εταιρείας.»Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού 

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

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

εταιρείες. 

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

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

προσφέροντα από το διαγωνισμό. 

8.Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 

η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης 

ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει  να υποβάλλει σε σφραγισμένο φάκελο τα κατωτέρω 

έγγραφα και δικαιολογητικά κατά περίπτωση, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται  κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 14 της παρούσας, από 

την Επιτροπή Διαγωνισμού σε καθορισμένη ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από 

την Αναθέτουσα Αρχή: 

Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 
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I.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την 

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

έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

αδικήματα, της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, νομιμοποίησης εσόδων 

από παράνομες δραστηριότητες, της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της δόλιας χρεωκοπίας, καθώς 

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

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

II.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

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

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

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

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

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

(κυρίας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις.  

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

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

χώρας που είναι εγκατεστημένοι, από την οποία εκδίδεται το σχετικό 

πιστοποιητικό. 

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

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

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

του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι 

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.. Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να 

προσκομίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόμιμο της 

λειτουργίας τους 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ: 

I.  Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή 

δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου 

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

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

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

παρούσης παραγράφου παρ. 6. 
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II.  Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής 

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

κάποια από τις καταστάσεις της περίπτωσης (ΙΙ) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη 

ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. 

(ΙΙΙ) του εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 7.  

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

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή 

σε ισοδύναμες επαγγελματικές οργανώσεις, κατά την ημέρα διενέργειας του 

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την 

επίδοση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 

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

παρούσας παρ. 7  αντίστοιχα. 

II.  Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του 

τελευταίου εξαμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

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

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

1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και  επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων 

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα). 

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

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) 

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

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

μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής 

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

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

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

IV.  Επί ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών, τα προαναφερόμενα πιστοποιητικά της 

εκκαθάρισης της περίπτωσης ΙΙ  του εδαφίου Γ της παρούσης παραγράφου 7, 

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

Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη 

η συμμετέχουσα στο διαγωνισμό Α.Ε., σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 
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7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά 

στην ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το 

αρμόδιο Εφετείο  της έδρας της ανωνύμου εταιρείας που τελεί υπό ειδική 

εκκαθάριση.  

V. Επί ημεδαπών εταιρειών περιορισμένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών 

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

τμήμα του Πρωτοδικείου της έδρας της συμμετέχουσας στο διαγωνισμό 

επιχείρησης.  

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

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

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης ή άλλο  ισοδύναμο έγγραφο 

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

οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα 

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

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

κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης    

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

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

III.  Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

Ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ Ή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε μεταφορέα που 

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

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

I.  Η ένωση υποψηφίων αναδόχων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία 

υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που 

αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με 

συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της 

ένωσης υποψηφίων αναδόχων.    

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

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

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης.  
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III.  Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας 

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

ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη 

συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια 

τιμή και τους ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον 

χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να υπέχουν την 

ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα 

υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

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

καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από 

ένορκη δήλωση του προσφέροντα που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

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

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

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

ή συμβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστημένος ο προσφέρων. 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

1. Με ποινή να μη γίνουν αποδεκτές, οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε φάκελο 

σφραγισμένο, σε δύο αντίγραφα και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα, υπό τη 

μορφή ενός ΕΝΙΑΙΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ. 

2. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ». Αν υπάρχει διαφορά 

μεταξύ στοιχείων του πρωτοτύπου και των άλλων αντιγράφων, θα λαμβάνονται ως 

ορθά τα στοιχεία του πρωτοτύπου. 

3. Ο φάκελος (κυρίως φάκελος) με τα αντίγραφα των προσφορών πρέπει 

απαραίτητα να φέρει τις εξής ενδείξεις: 

- Τα στοιχεία του προσφέροντος. 

- Τον αποδέκτη:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ -  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ, 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
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ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ, 47100-ΑΡΤΑ 

-  ΠΡΟΣΦΟΡΑ: «ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΟΙΧΤΟ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ 

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π. Ε. ΑΡΤΑΣ, ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 

ΚΑΙ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015-2016 ».  

- Αριθμός Διακήρυξης: Αρ. πρωτ.: οικ.3276/11-06-2014 

- Ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού: 22-07-2014  

4. Μέσα στο φάκελο προσφοράς (κυρίως φάκελος) τοποθετούνται όλα τα σχετικά με 

την προσφορά στοιχεία και ειδικότερα όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά, κατά το 

στάδιο υποβολής της προσφοράς, καθώς και η εγγύηση συμμετοχής. Τα τεχνικά 

στοιχεία της προσφοράς τοποθετούνται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον 

κυρίως φάκελο, με την ένδειξη «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», σε δύο αντίγραφα. Η 

οικονομική προσφορά υποβάλλεται σε δύο αντίγραφα και τοποθετείται, επί ποινή 

απορρίψεως, σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, μέσα στον κυρίως φάκελο με την 

ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» σύμφωνα με το υπόδειγμα του 

παραρτήματος Δ της παρούσας. Από τα αντίγραφα αυτά, της τεχνικής προσφοράς και 

της οικονομικής προσφοράς, το ένα θα φέρει την ένδειξη «πρωτότυπο» και το άλλο 

την ένδειξη «αντίγραφο». 

5. Περιεχόμενο φακέλου της Τεχνικής Προσφοράς: 

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 

I.  Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, 

όπως εκάστοτε ισχύει, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα 

δηλώνονται τα εξής: 

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

διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 

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

αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 

του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο 

χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς 

μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 

iii)  Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 

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

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

των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 
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II.  Επικυρωμένη φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε 

δρομολογίου.  

III.  Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα 

διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την 

ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 

IV.  Επικυρωμένα αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

V. Άδεια ή άδειες οδήγησης  

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

ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης 

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

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

υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συμφωνητικού 

μίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει 

τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.  

VII.   Απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων  ή των Δ.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριμήνου, από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.Δ. 

60/2007, δηλ. της συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της δωροδοκίας, της 

απάτης και της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. Επίσης, 

επειδή ο διαγωνισμός αφορά την μεταφορά των μαθητών, να προκύπτει από το 

ποινικό τους μητρώο ότι δεν έχουν  καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της λαθρεμπορίας, της μεταφοράς 

λαθρομεταναστών, της παράβασης της νομοθεσίας «περί ναρκωτικών», της 

σωματεμπορίας, της μαστροπείας και της  εκμετάλλευσης πορνών, της 

ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της 

απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της 

ληστείας, της αλητείας, του βιασμού, της  αποπλάνησης ανηλίκων, της 

υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης συμμορίας και της μέθης κατά την 

οδήγηση. 
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VIII.  Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 

ελληνική γλώσσα. 

IX.  Επικυρωμένο αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης  τους οδηγούς των ΤΑΞΙ 

και των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια 

άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα. 

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    

6. Οι φάκελοι τεχνικής και οικονομικής προσφοράς φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως 

φακέλου 

7. Σε περίπτωση που όλα τα δικαιολογητικά δεν είναι δυνατό λόγω του όγκου, να 

τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και 

ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και 

τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου.  

Στην περίπτωση αυτή ο φάκελος της οικονομικής προσφοράς τοποθετείται στον 

κυρίως φάκελο της προσφοράς και όχι στο «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

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

όρους της διακήρυξης. 

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

διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις μόνο όταν αυτές ζητούνται από αρμόδιο 

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

Υπηρεσίας, μετά από σχετική γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού ή απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα 

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

τα οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα.  

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

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

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους συμπληρωματικές 

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

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

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

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

ενδιαφερόμενους οι ως άνω συμπληρωματικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το 
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αργότερο εντός έξι (6) ημερών, πριν από τη λήξη της  προθεσμίας υποβολής των 

προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωμα ένστασης, δυνάμει του άρθρου 15 

παράγραφος 2 περ. α του Π.Δ. 118/07.  

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

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

απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα 

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

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

Η άσκηση ενστάσεως κατά της διακήρυξης δεν κωλύει τη συμμετοχή στο 

διαγωνισμό.  

Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, από την Επιτροπή Διαγωνισμού. 

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

απορρίπτονται. 

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

υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Δεν γίνονται επίσης δεκτές 

προσφορές για μέρος τμήματος   

11. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) 

ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Η 

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

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

παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου 

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά 

ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα 

ότι η συνέχιση του διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

συμμετέχοντες στον διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την 

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

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

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

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

διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι  εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους. 
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ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ _  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

1. Στους ενδιαφερόμενους παρέχεται η δυνατότητα ενστάσεων κατά των μη εκτελεστών 

πράξεων των οργάνων της αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 15 του ΠΔ 118/2007. Κατά των αποφάσεων της Οικονομικής Επιτροπής 

προβλέπονται αποκλειστικά και μόνο προδικαστικές προσφυγές, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Ν.3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/30-9-2010). Ενστάσεις κατά της διακήρυξης 

του διαγωνισμού υποβάλλονται, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη 

δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση 

εξετάζεται από την Επιτροπή Ενστάσεων & Προσφυγών και το αποφασίζον όργανο 

(οικονομική Επιτροπή) εκδίδει την σχετική απόφαση του το αργότερο πέντε(5) 

εργάσιμες ημέρες πριν την διενέργεια του διαγωνισμού. 

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

υπαίτια καθυστέρηση της Υπηρεσίας. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν πλήρη γνώση της 

σχετικής απόφασης, μετά την κοινοποίηση του σώματός της σε αυτούς, από την 

Αναθέτουσα Αρχή, με φροντίδα τους. 

3. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης προκειμένου για ενστάσεις που 

προβλέπονται στις παραγράφους  1 και 2 του άρθρου 15 ΠΔ 118/2007 προσκομίζεται 

το παράβολο υπέρ  του Δημοσίου τις παραγράφου 6 του ιδίου άρθρου όπως 

προστέθηκε με το άρθρο 35 του ν. 3377/2005  

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

διατάξεις του ν.3886/2010. 
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ΑΡΘΡΟ 12 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων 

σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Άρτας, αρχίζει από 01-09-2014 και λήγει την 

30-11-2015. 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η προσφερόμενη τιμή, κατά τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών  Α΄/θμιας 

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

αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος του τμήματος, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης 

έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην 

προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια και η οποία είναι 

μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της Κ.Υ.Α. 

24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 

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

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

     Ο πολλαπλασιασμός της προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο επί τις ημέρες  

     λειτουργίας του δρομολογίου αποτελεί τη συνολική προσφορά για το δρομολόγιο. 

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

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

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

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

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

της  σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες  παρατάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 14 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης 

των προσφορών, την ημερομηνία και ώρα,. όπως αυτή ορίζεται από τη παρούσα 

διακήρυξη. Προσφορές που υποβάλλονται στο παραπάνω όργανο, μετά την έναρξη 

της διαδικασίας αποσφράγισης, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην 

Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση γίνεται με την παρακάτω 

διαδικασία:  

α. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς καθώς και ο φάκελος της τεχνικής 

προσφοράς μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο όλα τα 

δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά 

φύλλο. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σ’ ένα 

νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και 

παραδίδεται στην Υπηρεσία, προκειμένου, να αποσφραγισθεί την ημερομηνία και 

ώρα που θα οριστεί από το αρμόδιο όργανο, ανάλογα με την πρόοδο της διαδικασίας. 

β. Μετά την αποσφράγιση των προσφορών η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην 

καταχώρηση αυτών που υπέβαλλαν προσφορές, καθώς και των δικαιολογητικών που 

υπέβαλλαν, σε πρακτικό το οποίο υπογράφει και σφραγίζει. 

γ. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 

δ. Η Επιτροπή Διαγωνισμού στη συνέχεια ελέγχει την πληρότητα και νομιμότητα 

των υποβληθέντων και καταχωρηθέντων, ως ανωτέρω, δικαιολογητικών και της 

τεχνικής προσφοράς συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 

μέλη της και σφραγίζεται, με το οποίο γνωμοδοτεί σχετικά. Μετά την παραπάνω 

διαδικασία ο σχετικός φάκελος του διαγωνισμού μαζί με τους σφραγισμένους 

φακέλους που περιέχουν τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, παραδίδεται με 

απόδειξη σε υπάλληλο της Υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό. Το ως άνω 

πρακτικό διαβιβάζεται στην Οικονομική Επιτροπή, η οποία και αποφασίζει ως προς 

την πληρότητα και νομιμότητα των υποβληθέντων, από τους υποψηφίους αναδόχους, 

δικαιολογητικών και των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς και ως προς ποιες από 

τις προσφορές (καμία, μία, μερικές ή όλες) κρίνονται αποδεκτές, εξ αυτού του λόγου.  

ε. Οι σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την 

ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, επαναφέρονται στην Επιτροπή 
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Διαγωνισμού, για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές, για την αποσφράγισή τους, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται με ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και 

με σχετική ανακοίνωση, η οποία θα αναρτηθεί στον Πίνακα Ανακοινώσεων της 

Υπηρεσίας διενέργειας του διαγωνισμού και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών 

κατά τα ανωτέρω. Η Επιτροπή Διαγωνισμού αφού αποσφραγίσει τους φακέλους των 

οικονομικών προσφορών, μονογράφει το περιεχόμενό τους και αξιολογεί τις 

οικονομικές προσφορές, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, με το οποίο γνωμοδοτεί, 

ως προς την προσφορά με τη χαμηλότερη τιμή. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται από 

την Υπηρεσία στην Οικονομική Επιτροπή η οποία αποφασίζει σχετικά. Οι φάκελοι 

των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κριθούν, κατά την 

αξιολόγηση  δικαιολογητικών συμμετοχής, αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά 

επιστρέφονται.  

Για τα ανωτέρω λαμβάνουν γνώση εγγράφως από την Αναθέτουσα Αρχή οι 

αποκλειόμενοι της περαιτέρω διαδικασίας του διαγωνισμού και όσοι δικαιούνται να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία αποσφράγισης του φακέλου των οικονομικών 

προσφορών. 

Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να παρευρίσκονται στη διαδικασία 

αποσφράγισης των οικονομικών προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετεχόντων 

στο διαγωνισμό καθώς και των τιμών που προσφέρθηκαν.  

στ. Μετά την ανωτέρω απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία 

αναδεικνύεται  αυτός ή αυτοί στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση η 

Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει επίσης στην αποσφράγιση του φακέλου των 

δικαιολογητικών του άρθρου 6 παρ. 2 του Π. Δ. 118/07, που οφείλουν να 

προσκομίσουν οι μειοδότες, την ημερομηνία και ώρα που θα οριστεί από την 

πρόσκληση της Υπηρεσίας. Όσοι δικαιούνται, σύμφωνα με τα παραπάνω, να 

παρευρίσκονται στη διαδικασία  αποσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητικών 

του άρθρου 6 παρ. 2, του Π.Δ. 118/07 λαμβάνουν γνώση των δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος 

παραδίδεται εμπρόθεσμα στην Επιτροπή Διαγωνισμού. 

Στη συνέχεια, η Επιτροπή Διαγωνισμού, αφού ελέγξει τα παραπάνω δικαιολογητικά, 

γνωμοδοτεί, συντάσσοντας σχετικό πρακτικό, το οποίο παραδίδει στην Υπηρεσία και 

η Υπηρεσία εισηγείται στην Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει βάσει του 

ανωτέρω πρακτικού, κατακυρώνοντας το διαγωνισμό ή λαμβάνοντας άλλη απόφαση, 

σύμφωνα με το άρθρο 21 του Π. Δ. 118/07.  
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2. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά 

την αξιολόγηση των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο 

ή να καλέσει τους συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά  ή 

έγγραφα που υποβλήθηκαν. 

3. Η Οικονομική Επιτροπή , ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής 

Διαγωνισμού, δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.Δ. 118/2007 να 

αποφασίσει:  

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 

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

Για τα τμήματα 1 έως 111 του παραρτήματος Α, μπορεί να αποφασιστεί η οριστική 

ματαίωση του διαγωνισμού.             

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

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

μη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για 

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

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

εφαρμοζομένων αναλόγως. 

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

4. Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές τελικός πάροχος επιλέγεται ο 

μειοδότης που προκύπτει κατόπιν διαπραγμάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι 

προσφέροντες που είχαν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές. 

5. Η Οικονομική Επιτροπή ματαιώνει τον διαγωνισμό για τμήμα , μετά από γνώμη της 

Επιτροπής Διαγωνισμού όταν στο τμήμα  υποβάλλεται μία μόνο προσφορά ή τελικά 

γίνεται αποδεκτή μία μόνο προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία 

τιμών είτε προηγούμενων διαγωνισμών είτε της αγοράς που να επιβεβαιώνονται με 

παραστατικά. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο διαγωνισμός επαναλαμβάνεται 

υποχρεωτικά. 

6. Ύστερα από την ανάλογη απόφαση κρίσεως των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, 

και κατόπιν εισήγησης της Επιτροπής Διαγωνισμού μπορεί με απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου ή της Οικονομικής Επιτροπής, στην περίπτωση του 

άρθρου 25 1γ του Π.Δ. 60/07 ή αν με απόφαση του, σύμφωνα με την παράγραφο 3 

του άρθρου 176 του ν. 3852, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 5 του ν 4071/2012 
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εξουσιοδοτήσει προς τούτου την Οικονομική Επιτροπή, να ακολουθηθεί η διαδικασία 

της διαπραγμάτευσης άρθρων 24 και 25 του εν λόγω διατάγματος.  

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

μπορεί να αποφασίσει την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης για τμήμα 

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

τελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 του Π.Δ. 118/07, εάν συντρέχει περίπτωση 

εφαρμογής της παρ. 1α του άρθρου 25 του Π.Δ. 60/07. 

Επισημαίνεται ότι,  η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόμενες 

ενδεικτικά, περιπτώσεις,  εάν: 

• Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και 

αριθμητικώς. Σημειώνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης 

υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

• Έχει ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην 

προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και 

μονογραμμένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διαγωνισμού πρέπει 

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, μονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση 

αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την 

καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.Δ. 

• Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

• Περιλαμβάνει δρομολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύμφωνα την 

παράγραφο 4 του άρθρου 2 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

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

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

• Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά 

την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής εξομοιώνεται με αντιπροσφορά. 

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

τμήματα του έργου. 

• Αφορά σε μέρος και δεν καλύπτει το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών. 

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

κεφάλαια της παρούσας. 

• Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από 

τη νόμιμη εγγυητική επιστολή συμμετοχής στο διαγωνισμό. 
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• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος του 

Παραρτήματος Α που έχει τεθεί από την περιφέρεια και φυσικά τον 

προϋπολογισμό του τμήματος. 

• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές της παρούσας Προκήρυξης. 

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

όπου αυτοί αναφέρονται. 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ -  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως με 

απόδειξη παραλαβής στον ανάδοχο ή στους αναδόχους οι οποίοι προσκαλούνται και 

υποχρεούνται να προσέλθουν μέσα σε 10 ημέρες από την ημερομηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της 

σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε 

ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α (όπως ορίζεται στην 

παρ. 2 του άρθρου 18 της παρούσας και σύμφωνα με το υπόδειγμα 2 του 

παραρτήματος Γ).  Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη το 

κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης. Σε 

περίπτωση που σε δρομολόγιο του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία 

υπογράφεται η σύμβαση προβλέπονται συνοδοί, για κάθε ένα από αυτούς ο ανάδοχος 

οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

•••• Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

•••• Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ 

Β 1199/11-4-2012), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε 

σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα 

μη συμβατό με την απασχόλησή του.  

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

τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του.  

Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των μεταφερομένων μαθητών ΑΜΕΑ 

προκύπτει ανάγκη ειδικής εμπειρίας  
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•••• Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει εμπειρία σε αντίστοιχη ή 

παρόμοια εργασία (π.χ. συνοδός ΑμεΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή 

να είναι γονέας ΑμεΑ)   

2. Με την ανακοίνωση και την πρόσκληση για την υπογραφή της σύμβασης, η σύμβαση 

θεωρείται ως συναφθείσα, το δε έγγραφο της σύμβασης που ακολουθεί, έχει 

αποδεικτικό μόνο χαρακτήρα. 

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

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

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

αποβεί θετικός. 

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

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

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

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

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

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

οποιαδήποτε διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη 

διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

5. Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο 

στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, 

εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή παραδρομών.  

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

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

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

της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

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

τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

7. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

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

έτους ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης.  

β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως 

επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις.  
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γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα 

προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

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

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

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

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

κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

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

υπερβαίνει το 20% του προϋπολογισμού της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη 

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

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

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

τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των 

δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να 

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

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

όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

•••• Δεν θα ασκηθούν δικαιώματα προαίρεσης για την χρονική παράταση του 

αντικειμένου του κάθε τμήματος.  

2.  Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται  με απόφαση του αρμοδίου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής,          
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ΑΡΘΡΟ 17 

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών.  

Το μεταφορικό μέσο  λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό ( θα παραλαμβάνει τους μαθητές 

από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά  ή και οριστικά αυτό δεν 

είναι δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και 

τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης,. 

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

και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του 

ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η 

ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν 

οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους 

μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ 

αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος 

της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ 

αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού 

Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών 

ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητάς και νήπια»), εκτός και αν η εν 

λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της 

και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να 

εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των μεταφερόμενων 

μαθητών.  

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

συμπεριφέρνονται  με ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των 

Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η 

συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 

άποψη. 
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7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 

ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και 

να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 

δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο 

μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση 

κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 

αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου 

– μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από 

το δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η 

κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του 

συνοδού.. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με 

τον ρόλο τους.. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 

μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη 

προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον 

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

των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο 

ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η 

διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της 

σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά 

επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης.. Έκαστος ανάδοχος 

εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα 

έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη 

για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

10. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή 

τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα 

συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, 

για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά 

οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους 

12. Οι ανάδοχοι  θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα 

πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές 

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

για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και 

για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς 

των μαθητών που μεταφέρει.. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 

της προβλεπόμενες από την  σύμβαση κυρώσεις.. 

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

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

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

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

με τους μαθητές καθώς και η απαίτηση  καταβολής εισιτηρίου από τους 

μεταφερόμενους μαθητές. 

16.  Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των 

άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και 

ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της 

συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα 

Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  

και μόνο τυχόν ευθύνες.  

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

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

οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, 

στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 

καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 

παραβάσεις: 

• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, 

δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα 

οχήματα για όλους τους μαθητές. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην 

αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο 

για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και 

των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
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• Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

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

κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και  η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

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

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

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

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

του κόστους του δρομολογίου. Σε περίπτωση αδικαιολόγητης μη πραγματοποίησης 

δρομολογίου ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος  με απόφαση του Περιφερειακού 

Συμβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 

Περιφέρειας . 

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

ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της 

εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 18 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

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

Γ) 

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

συνολικό ποσό της εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισμα των 

απαιτουμένων εγγυήσεων για τα τμήματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενος 

υποβάλλει προσφορά. 

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

απορρίπτονται ως απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 

γ)  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα 

μήνα μετά τη λήξη του χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 
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δ)  Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι 

επτά (7) μήνες, ο οποίος προσμετράται από την επομένη της ημέρας διενέργειας 

του διαγωνισμού. 

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

παραρτήματος Γ) 

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

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

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

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 10% της συνολικής συμβατικής 

αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

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

 

3. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 

περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνουν και τα ακόλουθα: 

α)  Την ημερομηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 

γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ)  Τον αριθμό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 

στ)  Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του μεταφορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ημερομηνία διαγωνισμού (για εγγύηση συμμετοχής) 

ή τον αριθμό της σχετικής σύμβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης)  

η)  Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται 

του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει 

τη σύμβαση και ότι θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους του 

εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

ι)  Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται 

σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου. 

ια)  Την ημερομηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συμμετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα της λήξης ισχύος της προσφοράς. 
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ii.  Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά δύο (2) μήνες του συμβατικού χρόνου παράδοσης του 

έργου. 

iii.  Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της 

ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί 

το διαγωνισμό. 

 Το σχετικό αίτημα πρέπει να γίνεται πριν από την ημερομηνία λήξης της 

εγγύησης. 

4. Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και εκδίδονται 

από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα Νομικά Πρόσωπα που έχουν κατά νόμο το δικαίωμα 

αυτό και λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα. 

 

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

 

 

1.Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται 

σύμφωνα με τη προσφορά τους  

2.Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο 

συμβατικό κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται 

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 

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

Όπου:  

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

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

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

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας 

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου 

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

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής  

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου 

της διακήρυξης 

3.Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους 

διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. 

Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων 

δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 

(ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.  

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

δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το 

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

αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

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

δη  στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Άρτας –Πλ. Εθνικής 

Αντιστάσεως-Τ.Κ. 47100 τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

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

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

σύμβαση.  

•••• Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

•••• Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

•••• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

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

  βαρύνουν τον μεταφορέα ήτοι : 

• - Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. 

• - Χαρτόσημο 2% επί του ΜΤΠΥ. 

• - Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του ΜΤΠΥ.  

• - Φόρος 8% επί της αξίας και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

• - Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ.   

0,10 %) 

• - Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

• - Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.  
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• Από 01-01-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου 

υποπαράγραφος ΙΑ3 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85Α)καταργούνται οι κρατήσεις 

υπέρ ΜΤΠΥ. 

7.Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

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

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

•••• Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω 

κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του 

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

•••• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, 

εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

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

κάποιων μαθητών.  

•••• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

8.Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων,  

  από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου,  

  ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους  

  της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των 

  μαθητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, 

όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση 

αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή 

σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα 

και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 

χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
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2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό 

δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, 

υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο συγχρονισμό την άνετη, 

απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 

3. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία 

της τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας 

σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με μονομερή απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα 

διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική 

επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών 

μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας 

θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

4. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο 

ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως 

εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου 

που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική 

εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης 

βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου 

μέσου (ταξί κλπ.). 

5. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο 

εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν 

αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς 

και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την 

Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου , 

τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί 

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 ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 
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7. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του 

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

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 

ΛΟΙΠΑ 

Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από τη Διεύθυνση Διοικητικού – 

Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. Άρτας.   

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

ημερών από την ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της διακήρυξης 

αυτής στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που θα 

συμπεριλαμβάνει και την διεύθυνση της ιστοσελίδας www.peartas.gov.gr. που είναι 

αναρτημένο από την ημέρα αποστολής το σύνολο των τευχών του διαγωνισμού, 

καθόσον η Υπηρεσία μας προέβη από 09/04/2013 στη δημοσίευση προκαταρκτικής 

προκήρυξης του εν λόγω διαγωνισμού, στην προκήρυξη αυτού με την αριθμ. 

οικ.4578/6-11-2013 διακήρυξη της με ημερομηνία διενέργειας διαγωνισμού στις 

20/12/2013 ο οποίος ματαιώθηκε με την αριθμ. 36/1600/11-12-2013 απόφαση 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου κατόπιν υποβολής ένστασης. Στη 

συνέχεια με την αρίθμ. οικ.1615/24-03-2014 διακήρυξή της προέβη στη διενέργεια 

νέου διαγωνισμού με ημερομηνία διεξαγωγής στις 08-05-2014 ο οποίος ματαιώθηκε 

ως προς το προκηρυσσόμενο μέρος με την αριθμ.17/715/29-05-2014 απόφαση της 

Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Ηπείρου λόγω μη υποβολής προσφορών. 

Περίληψη της παρούσας να σταλεί για δημοσίευση στις εφημερίδες: 

1. ΦΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ. 

2. ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

3. ΗΧΩ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ 

4. ΗΧΩ ΤΗΣ ΑΡΤΑΣ 

5. ΜΑΧΗΤΗΣ 

6. ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ 
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Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Π.Ε. Άρτας και στις Δ/νσεις 

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Άρτας και στην ιστοσελίδα της Π.Ε.Άρτας στην 

εξής διεύθυνση www.peartas.gov.gr. 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της διακήρυξης αρχικής και 

επαναληπτικής σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009 θα καταβάλλονται σε 

κάθε περίπτωση από τους προμηθευτές που θα ανακηρυχθούν ανάδοχοι με 

επιμερισμό της δαπάνης βάσει του ύψους των επί μέρους συμβάσεων (ποσοστό επί 

της συνολικής συμβατικής αξίας). 

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

δημοσίευσης) του Π.Δ 118/2007.         

                                                  Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

             

                                                              

                                                                          ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
 
 
 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α (Ανήκει στην αρ. οικ.3276/11-06-2014∆ιακήρυξη)
ΤΜΗΜΑΤΑ 1-111

∆ρ/γίο

υ

∆ρ/γίο

υ

Εντός 

πόλεως 

µε µικρή 

κλίση (0-

5%)

Εντός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) 

Εκτός 

πόλε

ως µε 

µικρή 

κλίση 

(0-

5%)

Χωµατ

όδροµ

ος µε 

µικρη 

κλίση 

(0-5%)

Χωµ

ατόδ

ροµο

ς µε 

µεγά

λη 

κλίσ

η 

(>5%

) Άνευ ΦΠΑ Με ΦΠΑ

1

 ΛΙΜΙΝΗ-ΑΜΦΙΘΕΑ-ΑΡΤΑ 
ΠΑΛΛΑΣ-ΑΝΩ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 2ο ΧΛΜ. ΑΡΤΑΣ-
ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 8 8.841,20 9.990,56 10.609,44 11.988,67 599,43

2

 ΣΥΚΕΕΣ-
ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ(ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ 
& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ (3 ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΜΗΜ. 
ΕΝΤΑΞΗΣ) 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 6 16 11.256,20 12.719,51 13.507,44 15.263,41 763,17

3
 ΓΛΥΚΟΡΡΙΖΟ (ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ) 

 3ο & 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛ. 
ΑΡΤΑΣ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 4 6.136,40 6.934,13 7.363,68 8.320,96 416,05

4

 ΜΕΓΑΡΧΗ-ΑΜΦΙΘΕΑ ΕΣΩΤ. 
Ο∆ΟΙ (ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ 20) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ.  

 5ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ (2 
ΜΑΘ. ΤΜΗΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ) & 
11ο ΝΗΜΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΤΜ. ΕΝΤΑΞΗΣ) 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 12 12.509,70 14.135,96 15.011,64 16.963,15 848,16

5

 ΤΖΙΝΟΧΩΡΙΑ-1ο ΧΛΜ. 
ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ1 ΠΡ. ΚΑΙ 2 
ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  8

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7,1 4 2,1 8.381,20 9.470,76 10.057,44 11.364,91 568,25

6

 ΑΡΤΑ PALLAS -ΑΝΩ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ1 
ΠΡ. ΚΑΙ 2 ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ  4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2,4 1,5 2,6 6.722,90 7.596,88 8.067,48 9.116,25 455,81

7

 ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ        
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΑΜΑΤΩΝ  4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 5.239,40 5.920,52 6.287,28 7.104,63 355,23

8

 ΕΛΕΟΥΣΑ-ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ-2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ (3 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 12 7.051,80 7.968,53 8.462,16 9.562,24 478,11

9

 ΠΛΗΣΙΟΙ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΤΑΣ (3 
ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 2 8 7.028,80 7.942,54 8.434,56 9.531,05 476,55

10

 ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ-ΜΥΤΙΚΑΣ-
ΑΡΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 38 13.234,20 14.954,65 15.881,04 17.945,58 897,28

11
 ΡΑΧΗ-ΑΡΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 15 8.234,00 9.304,42 9.880,80 11.165,30 558,27

12

 Π. ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-
ΑΡΤΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

  1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 25 10.938,80 12.360,84 13.126,56 14.833,01 741,65

13

 ΑΓ.ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑΣ -ΦΙΛΟΘΕΗ -
ΕΣ.Ο∆ΟΙ (ΖΑΡΑ 
18)∆ΙΑ∆Ρ.1ΠΡ.& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 23 10.506,40 11.872,23 12.607,68 14.246,68 712,33

14

 ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ-ΑΡΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ  
(ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΟΧΗΜΑ) 8 5.506,20 6.222,01 6.607,44 7.466,41 373,32

15

 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ-ΑΝΩ ΑΓΙΟΙ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 25 18.910,60 21.368,98 22.692,72 25.642,77 1.282,14

16

 ΑΜΦΙΘΕΑ-ΑΡΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 8 7.245,00 8.186,85 8.694,00 9.824,22 491,21

17

 ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗ-ΠΕΤΑ-ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΑΡΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 8 4 21.348,60 24.123,92 25.618,32 28.948,70 1.447,44

10 26,68 230

54 74 92,82 230

16 31,50 230

33 66 82,22 230

8 23,94 230

31 45,68 230

33 47,56 230

21 35,80 230

44 57,54 230

15 30,56 230

16 30,66 230

7 22,78 230

6,5 29,23 230

13,2 36,44 230

8 30 54,39 230

32 48,94 230

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΟΥΝΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΦΕΡΟΤΕΡΟ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ ΤΟ ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 

Εκτός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) Σύνολο

Αριθµός 

δροµολογίων  

∆ιαγωνισµού

4 16

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20%

38,44 230

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΦΕ

ΡΟΜΕΝΩ

Ν 

ΜΑΘΗΤΩ

Ν 

Προσφορότε

ρο  

Μεταφορικό 

µέσο

Έµφορτα χιλιόµετρα

Μέγιστο 

ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίο

υ (€)

Απαιτούµενη 

Εγγυητική 

Επιστολή 

συµµετοχής 

(5% 

προϋπολογισµ

ού µε ΦΠΑ + 

δικαιώµατα 

προαίρεσης)

48



∆ρ/γίο

υ

∆ρ/γίο

υ

Εντός 

πόλεως 

µε µικρή 

κλίση (0-

5%)

Εντός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) 

Εκτός 

πόλε

ως µε 

µικρή 

κλίση 

(0-

5%)

Χωµατ

όδροµ

ος µε 

µικρη 

κλίση 

(0-5%)

Χωµ

ατόδ

ροµο

ς µε 

µεγά

λη 

κλίσ

η 

(>5%

) Άνευ ΦΠΑ Με ΦΠΑ

Εκτός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) Σύνολο

Αριθµός 

δροµολογίων  

∆ιαγωνισµού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΦΕ

ΡΟΜΕΝΩ

Ν 

ΜΑΘΗΤΩ

Ν 

Προσφορότε

ρο  

Μεταφορικό 

µέσο

Έµφορτα χιλιόµετρα

Μέγιστο 

ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίο

υ (€)

Απαιτούµενη 

Εγγυητική 

Επιστολή 

συµµετοχής 

(5% 

προϋπολογισµ

ού µε ΦΠΑ + 

δικαιώµατα 

προαίρεσης)

18

 ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ -ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ 
ΑΡΤΑ (Κ.ΛΑΧΑΝΑΓΟΡΑ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 
1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 17 9.200,00 10.396,00 11.040,00 12.475,20 623,76

19

 ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ ΑΡΤΑΣ 
(Β.ΚΩΝ/ΝΟΥ -ΑΓ.ΘΕΟ∆ΩΡΩΝ 
-ΚΟΡΑΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ. 

  1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 5.239,40 5.920,52 6.287,28 7.104,63 355,23

20

 ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ ΑΡΤΑΣ 
(ΤΑΞΙΑΡΧΩΝ -ΚΟΥΤΙΛΙ∆ΑΙΩΝ 
-ΜΕΛΙΣΣΟΥΡΓΩΝ 
)∆ΙΑ∆Ρ.1ΠΡ.& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 1ο ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 4.977,20 5.624,24 5.972,64 6.749,08 337,45

21

 ΛΟΥΤΡΟ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ-
ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 2 66 18.837,00 21.285,81 22.604,40 25.542,97 1.277,15

22

 ΠΕΤΑ-ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ ΑΡΤΑΣ 
(Ι.ΜΕΤΑΞΑ-ΒΟΡ. ΗΠΕΙΡΟΥ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 10 9.807,20 11.082,14 11.768,64 13.298,56 664,93

23

 ΝΕΑ ΚΕΡΑΣΟΥΝΤΑ -
ΦΙΛΟΘΕΗ -ΕΣΩΤ.Ο∆ΟΙ 
(Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΣ)∆ΙΑ∆.1 ΠΡ.& 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 24 12.847,80 14.518,01 15.417,36 17.421,62 871,08

24

 ΚΑΜΠΗ- ΕΣΩΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ 
(Β.ΗΠΕΙΡΟΥ - ΣΤΡΑΤΩΝΟΣ)1 
ΠΡ.& 2ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 28 18 14.733,80 16.649,19 17.680,56 19.979,03 998,95

25

 ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 34 13.427,40 15.172,96 16.112,88 18.207,55 910,38

26
 ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΙ Ο∆ΟΙ (ΚΑΝΑΡΗ 
-∆ΡΥΟΠΩΝ )  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 7.102,40 8.025,71 8.522,88 9.630,85 481,54

27

 ΕΣΩΤ. Ο∆ΟΙ ΑΡΤΑΣ 
(ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ -ΠΛΑΤΩΝΟΣ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΕΕΕΕΚ ΓΛΥΚΟΡΙΖΟΥ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 14 7.102,40 8.025,71 8.522,88 9.630,85 481,54

28
 ΚΑΜΠΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 
1 ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 22 9.756,60 11.024,96 11.707,92 13.229,95 661,50

29

 ΓΛΥΚΟΡΙΖΟ (ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ)-ΚΑΤΩ 
ΠΑΝΑΓΙΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΡΤΑΣ  6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 9 7.461,20 8.431,16 8.953,44 10.117,39 505,87

30

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΡΤΑΣ & 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1ΕΣΠΕΡΙΝΗ ΚΑΙ 
1 ΒΡΑ∆ΥΝΗ,ΣΤΗ ΒΡΑ∆ΥΝΗ 
ΕΠΙΣΤΡΕΦΕΙ ΚΑΙ ΠΕΤΑ 

 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ-ΜΕΓΑΡΧΗ-
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΠΕΤΑ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 12 15.359,40 17.356,12 18.431,28 20.827,35 1.041,37

31

 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ (ΑΠΛΗ ΒΡΑ∆. 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ) 

 ΡΑΧΗ-ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΚΗ-
ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 2 18 6.713,70 7.586,48 8.056,44 9.103,78 455,19

32

 ΚΕΡΑΜΑΤΕΣ ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ 
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΙ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΩΣΤΑΚΙΩΝ  3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 9 6.665,40 7.531,90 7.998,48 9.038,28 451,91

33

 2ο ΧΛΜ ΑΡΤΑΣ-ΑΓΡΙΝΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ. 

 6ο ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΡΤΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 6 7.245,00 8.186,85 8.694,00 9.824,22 491,21

34
 ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ - ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΕΛΕΟΥΣΑΣ ΙΟΝ (ΜΠΑΝΙΩΤΗ) 

 3ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΡΤΑΣ & 7ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΛΕΟΥΣΑΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 16 8.454,80 9.553,92 10.145,76 11.464,71 573,24

40 23055,86

22 36,76 230

9 31,50 230

14 28,98 230

22 29,19 230

34 50 66,78 230

17 32,44 230

22 42,42 230

14 30,88 230

14 30,88 230

44 58,38 230

46 64,06 230

26 42,64 230

70 81,90 230

6 21,64 230

7 22,78 230

25 40,00 230
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35

 ΡΑΧΗ-ΑΝΕΖΑ-ΜΥΤΙΚΑΣ-
ΑΝΕΖΑ-ΚΑΛΟΓΕΡΙΚΟ-
ΑΝΕΖΑ  (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΝΕΖΑΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 15 7.438,20 8.405,17 8.925,84 10.086,20 504,31

36

 ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΓΑΒΡΙΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤ. ΣΧ. ΑΝΕΖΑΣ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 18 10.577,70 11.952,80 12.693,24 14.343,36 717,17

37
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤ. 
ΑΝΕΖΑΣ (ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΚΟΡΩΝΗΣΙΑ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 16 5.699,40 6.440,32 6.839,28 7.728,39 386,42

38
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤ. 
ΑΝΕΖΑΣ (ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΜΝΙΑ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 7 3.744,40 4.231,17 4.493,28 5.077,41 253,87

39
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤ. 
ΑΝΕΖΑΣ (ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΒΙΓΛΑ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 5 3.309,70 3.739,96 3.971,64 4.487,95 224,40

40
 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤ. 
ΑΝΕΖΑΣ (ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΑΠΟΜΕΡΟ-ΠΟΛΥ∆ΡΟΣΟ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 3 2.875,00 3.248,75 3.450,00 3.898,50 194,93

41

 ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΪΚΑ-
ΕΝ∆ΙΑΜΕΣΑ ΜΕΓΕΪΚΑ-
ΦΩΤΕΪΚΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 8

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 10,2 9.572,60 10.817,04 11.487,12 12.980,45 649,02

42

 ΓΗΠΕ∆Ο-ΖΕΡΒΕΪΚΑ-
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΥ-
ΚΑΡΑΤΖΕΪΚΑ-ΡΟΥΜΑΝΙΑ 
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 8

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8,2 4 6 11.067,60 12.506,39 13.281,12 15.007,67 750,38

43

 ΓΗΠΕ∆Ο-ΠΑΠΑΣΤΡΑΤΕΪΚΑ-
ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΑΤΟΥ  (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ΚΛΑΣ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙΟΥ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 6,6 8.772,20 9.912,59 10.526,64 11.895,10 594,76

44

ΓΡΙΜΠΟΒΟ (2 ΗΜΕΡΕΣ ΤΗΝ 
ΕΒ∆.1 ΠΡ. & 2 ΜΕΣΗΜ. ΚΑΙ 3 
ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΕΒ∆. 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣ.) 

ΟΛΟΗΜΕΡΟ  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 

4
∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 18 7.295,60 8.244,03 8.754,72 9.892,83 494,64

45

 ΓΡΙΜΠΟΒΟ-ΒΛΑΧΕΡΝΑ-ΑΓ. 
ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 8 7.245,00 8.186,85 8.694,00 9.824,22 491,21

46

 ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΕΤΑ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΑΘ. ΜΟΥΣ. 
ΣΧΟΛ. ΑΡΤΑΣ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΑΓ. ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΛΙΜΙΝΗ-
ΣΕΛΛΑ∆ΕΣ-ΚΟΜΠΟΤΙ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 12 5.361,30 6.058,27 6.433,56 7.269,92 363,50

47

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ (ΕΛΑΤΟΣ) 1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 3 3.841,00 4.340,33 4.609,20 5.208,40 260,42

48

 ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ-ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.   

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ) 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 18 15.166,20 17.137,81 18.199,44 20.565,37 1.028,27

49

 ΠΛΑΤΑΝΙΑ-ΠΙΣΤΙΑΝΑ-
ΡΟ∆ΑΥΓΗ-ΣΟΥΜΕΣΙ-
ΡΟ∆ΑΥΓΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟ∆ΑΥΓΗΣ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 7.778,60 8.789,82 9.334,32 10.547,78 527,39

50  ΦΙΛΙΠΠΙΑ∆Α-ΚΑΜΠΗ 
 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ) 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 22 9.756,60 11.024,96 11.707,92 13.229,95 661,50

51

 ΧΑΝΟΠΟΥΛΟ(1ΠΡ.& 1 ΜΕΣ.)-
ΓΥΜΝΟΤΟΠΟΣ (1 
ΜΕΣ.∆ΙΑ∆Ρ.) 

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ) 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 18 9.517,40 10.754,66 11.420,88 12.905,59 645,28

52
 ΒΙΓΛΑ-ΡΑΧΗ-ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-
ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ) 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 24 8.597,40 9.715,06 10.316,88 11.658,07 582,9023037,3824

41,38 2307 27

42,42 23028
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4 9 16,70 230
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53

 ΚΟΛΟΜΟ∆ΙΑ-ΚΩΣΤΑΚΙΟΙ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 1 ΜΑΘΗΤ.) & 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΣ-ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ)  

 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΡΤΑΣ 
(ΓΡΑΜΜΕΝΙΤΣΑ) 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 22 9.227,60 10.427,19 11.073,12 12.512,63 625,63

54

 ΚΙΑΦΑ-ΧΙΟΝΙΑ-ΣΙΑΜΕΤΕΪΚΑ 
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ ΠΡΩΙ-
ΜΕΣΗΜΕΡΙ)  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ  6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8,4 5.814,40 6.570,27 6.977,28 7.884,33 394,22

55

 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΧΕΡΣΑ-
ΓΚΟΡΤΖΟΠΟΥΛΑ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
ΠΡΩΙ-ΜΕΣΗΜΕΡΙ)  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΜΟΤΟΠΟΥ  5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 6.279,00 7.095,27 7.534,80 8.514,32 425,72

56

 ΒΙΓΛΑ-ΑΓ. ΚΥΡΙΑΚΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. &1 
ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΣΠΥΡΙ∆ΩΝΑ (ΜΑΘ. ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓ.) 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 26 2 10.722,60 12.116,54 12.867,12 14.539,85 726,99

57  ΛΙΑΝΟΒΑΤΟΣ 

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΧΑΛΚΙΑ∆ΩΝ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 3 4.563,20 5.156,42 5.475,84 6.187,70 309,38

58
 ΚΙΡΚΙΖΑΤΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.  

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΑΛΟΒΑΤΟΥ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 1 4.926,60 5.567,06 5.911,92 6.680,47 334,02

59

 ΠΡΟΦ. ΗΛΙΑΣ ΠΑΛΑΙΟΧ.-
ΚΕ∆ΡΑ-ΑΝΩ ΠΕΤΡΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΠΕΤΡΑΣ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8.694,00 9.824,22 10.432,80 11.789,06 589,45

60

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ Π. 
∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙ∆ΙΟΥ-
∆ΗΜΑΡΙΟ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1 6 5.966,20 6.741,81 7.159,44 8.090,17 404,51

61  ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΚΛΕΙ∆Ι  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΡ∆ΙΚΟΡΑΧΗΣ 4
∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 5.892,60 6.658,64 7.071,12 7.990,37 399,52

62

 ΜΕΛΑΤΕΣ-Π. ∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 2 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ.   

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
Π.∆ΙΑΣΕΛΛΟΥ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 37 3 17.728,40 20.033,09 21.274,08 24.039,71 1.201,99

63

 ΜΠΕΣΙΑΛΟ -ΛΑΠΑΣΤΑΝΗ-
ΑΣΦΑΚΕΡΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 15.410,00 17.413,30 18.492,00 20.895,96 1.044,80

64

 ΚΡΙΣΕΛΙΑ-ΚΟΥΦΑΛΟΣ 
ΜΕΧΡΙ ∆ΙΧΟΜΟΙΡΙ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΝ. ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 7.778,60 8.789,82 9.334,32 10.547,78 527,39

65

 ΚΑΛΑΡΕΤΣΙ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ  
ΜΕΧΡΙ ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.  ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 6.568,80 7.422,74 7.882,56 8.907,29 445,36

66

 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ (1 ΜΑΘ. ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 40 18.837,00 21.285,81 22.604,40 25.542,97 1.277,15

67

 ΚΛΗΜΑΤΑ-ΚΛΑΓΚΕΪΚΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 6.812,60 7.698,24 8.175,12 9.237,89 461,89

68

 ΣΑΝΕΪΚΑ-ΛΙΑΞΗΡΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 4.926,60 5.567,06 5.911,92 6.680,47 334,02

69

 ΑΪ∆ΟΝΙΕΣ-ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ-
ΣΤΑΜΟΥΛΕΪΚΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗΛΕΩΝ 
ΠΗΓΩΝ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 10.722,60 12.116,54 12.867,12 14.539,85 726,99
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70

 ΠΕΡ∆ΙΚΑ-ΓΛΥΝΙΚΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΗΛΕΩΝ 
ΠΗΓΩΝ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 6.955,20 7.859,38 8.346,24 9.431,25 471,56

71

 ΤΣΙΦΛΙΚΙ-ΠΕΡ∆ΙΚΑ-
ΜΗΛΙΑΝΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 12.847,80 14.518,01 15.417,36 17.421,62 871,08

72

 ΑΛΩΝΙΑ ΜΗΛΙΑΝΑ- 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ∆ΗΜ. ΑΣΤΡΟΧΩΡ. (ΜΑΘ. 
ΕΙ∆. ΚΑΤΗΓ.) & ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΩ ΚΑΛΕΝΤ.  2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 8 9.853,20 11.134,12 11.823,84 13.360,94 668,05

73

 ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ∆ΗΜ. 
ΣΧΟΛ. ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 5.653,40 6.388,34 6.784,08 7.666,01 383,30

74

 ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ ΜΕΧΡΙ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΩ 
ΚΑΛΕΝΤΙΝΗΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7 7.824,60 8.841,80 9.389,52 10.610,16 530,51

75

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛ. 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΠΟΤΙΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3.864,00 4.366,32 4.636,80 5.239,58 261,98

76

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛ. 
ΑΣΤΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟ 
ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗΣ-
ΑΦΡΟΞΥΛΙΑ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4.347,00 4.912,11 5.216,40 5.894,53 294,73

77

 ΒΕΛΑΝΙ∆ΙΑ - ΒΑΡΚΑ -
ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7.005,80 7.916,55 8.406,96 9.499,86 474,99

78

 ΠΑΛΑΙΟΜΥΛΟΣ-ΑΛΑΤΑΡΙΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  

 ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΣΟΠΥΡΓΟΥ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5.073,80 5.733,39 6.088,56 6.880,07 344,00

79

 ΜΑΚΡΥΚΑΜΠΟΣ-ΛΕΠΙΑΝΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡΩΊ &1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ & ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 3 6.568,80 7.422,74 7.882,56 8.907,29 445,36

80

 ΒΑΤΑΤΣΙ ΜΙΚΡΟΣΠΗΛΙΑΣ-
ΣΤΑΣΗ ΓΚΟΡΤΣΟΠΟΥΛΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡΩΪ ΚΑΙ 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 3 6.568,80 7.422,74 7.882,56 8.907,29 445,36

81

 ΡΩΜΑΝΟΥ-ΜΗΛΙΑΝΑ ΚΑΤΩ 
ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ-ΡΑΜΙΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ. 

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΙ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΡΑΜΙΑΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 8 14.248,50 16.100,81 17.098,20 19.320,97 966,05

82

 ΜΗΛΙΑΝΑ Κ. ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ-
ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟ-ΓΡΑΒΙΑ 
ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΙ ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΓΝΑΝΤΩΝ  4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 6 13.478,00 15.230,14 16.173,60 18.276,17 913,81

83

 ΚΕΝΤΡΙΚΟ-ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-
ΡΑΜΙΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. ΚΑΙ 
1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΡΑΜΙΑΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4 4 11.012,40 12.444,01 13.214,88 14.932,81 746,64

84

 ΑΝΩ ΜΑΧΑΛΑΣ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡΩΪ ΚΑΙ 1 
ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 5.119,80 5.785,37 6.143,76 6.942,45 347,12

85

 ΓΡΑΒΙΑ ΑΝΩ ΓΡΑΙΚΙΚΟΥ 
(ΜΑΘ. ΕΙ∆. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ) 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡΩΪ ΚΑΙ 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΝΑΝΤΩΝ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 4 11.109,00 12.553,17 13.330,80 15.063,80 753,19

86

 ΠΕΡΙΧΩΡΑ ΚΥΨΕΛΗΣ (ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΓ. 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑΣ-
ΠΑΛΑΙΟΚΟΠΡΙΑ)-ΚΥΨΕΛΗ  
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΥΨΕΛΗΣ 6

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 8 6 11.785,20 13.317,28 14.142,24 15.980,73 799,04
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 ΚΑΡΟΥΛΕΣ-ΑΒΑΡΙΤΣΑ 
ΜΕΧΡΙ ΣΤΑΣΗ ΣΩΖΙΟΥ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 7.295,60 8.244,03 8.754,72 9.892,83 494,64

88

 ΠΟΤΑΜΙΑ-ΠΑΛΑΙΟΜΥΡΙ 
ΜΕΧΡΙ ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 9 7.438,20 8.405,17 8.925,84 10.086,20 504,31

89

 ΠΟΤΑΜΙΑ-ΚΑΡΟΥΛΕΣ-
ΑΒΑΡΙΤΣΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 5 15 12.801,80 14.466,03 15.362,16 17.359,24 867,96

90

 ΚΑΤΩ ΧΩΡΑ ΜΕΣΟΥΝΤΑ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΜΕΣΟΥΝΤΑΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 4.830,00 5.457,90 5.796,00 6.549,48 327,47

91

 ΚΑΝΑΒΟΤΟΠΙ-ΓΟΥΛΕΪΚΑ-
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ 
ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ & 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 30 13.524,00 15.282,12 16.228,80 18.338,54 916,93

92

 ΑΡΓΙΑ-ΛΥΚΟΣ-ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΤΕΤΡΑΚΩΜΟΥ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 10 9.177,00 10.370,01 11.012,40 12.444,01 622,20

93

 ΠΑΛΙΟΚΟΠΡΙ ΚΥΨΕΛΗΣ-
ΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ.  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΒΟΥΡΓΑΡΕΛΙΟΥ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6 5.602,80 6.331,16 6.723,36 7.597,40 379,87

94

 ΠΑΠΑΓΙΑΝΕΪΚΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΚΑΡΑΓΙΑΝΕΪΚΑ-ΦΩΤΕΪΚΑ-
ΚΑΤΟΠΕΪΚΑ-ΑΓΙΟ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟ   ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. ΚΑΙ 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  
ΠΑΛΑΙΟΚΑΤΟΥΝΟΥ)  5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 16 9.466,80 10.697,48 11.360,16 12.836,98 641,85

6 21,00 230
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6

53



∆ρ/γίο

υ

∆ρ/γίο

υ

Εντός 

πόλεως 

µε µικρή 

κλίση (0-

5%)

Εντός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) 

Εκτός 

πόλε

ως µε 

µικρή 

κλίση 

(0-

5%)

Χωµατ

όδροµ

ος µε 

µικρη 

κλίση 

(0-5%)

Χωµ

ατόδ

ροµο

ς µε 

µεγά

λη 

κλίσ

η 

(>5%

) Άνευ ΦΠΑ Με ΦΠΑ

Εκτός 

πόλεως 

µε 

µεγάλη 

κλίση 

(>5%) Σύνολο

Αριθµός 

δροµολογίων  

∆ιαγωνισµού

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 

ΣΤΗΝ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣ

ΜΟΣ 

ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20%

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜ

ΟΣ ΜΕ 

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

20% ΚΑΙ ΦΠΑ ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ  ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΜΕΤΑΦΕ

ΡΟΜΕΝΩ

Ν 

ΜΑΘΗΤΩ

Ν 

Προσφορότε

ρο  

Μεταφορικό 

µέσο

Έµφορτα χιλιόµετρα

Μέγιστο 

ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίο

υ (€)

Απαιτούµενη 

Εγγυητική 

Επιστολή 

συµµετοχής 

(5% 

προϋπολογισµ

ού µε ΦΠΑ + 

δικαιώµατα 

προαίρεσης)

95

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΥ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ-ΑΝΩ 
ΣΥΚΙΕΣ-ΣΥΚΙΕΣ  9

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5 3.042,90 3.438,48 3.651,48 4.126,17 206,31

96

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΛΟΥΤΡΟΤΟΠΟΣ  2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3 2.608,20 2.947,27 3.129,84 3.536,72 176,84

97

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
(ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΠΕΡΑΝΘΗ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 4 3.091,20 3.493,06 3.709,44 4.191,67 209,58

98

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ (ΑΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΠΑΧΥΚΑΛΑΜΟΣ-
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 6 3.261,40 3.685,38 3.913,68 4.422,46 221,12

99

 ΘΕΡΙΑΚΗΣΙ ΜΕΧΡΙ 
ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ- 
ΕΠΑΛ ΑΡΤΑΣ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6.522,80 7.370,76 7.827,36 8.844,92 442,25
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 ΛΑΓΚΑ∆Α ΜΕΧΡΙ ΣΥΚΟΥΛΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 
1 ΠΡ. & 1 ΜΕΣΗΜ.   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 6.279,00 7.095,27 7.534,80 8.514,32 425,72

101

 ΣΥΚΙΕΣ (∆ΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ 
ΣΥΚΕΩΝ)-ΠΕΡΑΝΘΗ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 1 
ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ  3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 16 8.358,20 9.444,77 10.029,84 11.333,72 566,69

102

 ΒΟΛΙΟΙ-ΑΓΚΡΕΜΙΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. & 2 
ΜΕΣΗΜ.  

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜΕΡΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧ. ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
& ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 5

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 7,5 9 9.204,60 10.401,20 11.045,52 12.481,44 624,07

103
 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΜΠΟΤΙΟΥ 
(ΑΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  ΚΑΘΑΡΟΒΟΥΝΙ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3.187,80 3.602,21 3.825,36 4.322,66 216,13

104

 ΟΛΟΗΜΕΡΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΕΤΑ (ΑΠΛΗ ΕΣΠΕΡ. 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΗ)  ΚΛΕΙΣΤΟ  1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2 3.261,40 3.685,38 3.913,68 4.422,46 221,12

105

 ΚΟΡΑΚΟΦΩΛΙΑ-
ΞΥΛΟΓΚΡΕΜΙ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 
ΠΡ. & 2 ΜΕΣΗΜ.  

 ΚΛΑΣ. & ΟΛΟΗΜ. 
∆ΗΜΤΟΤΙΚΟ ΠΕΤΑ 4

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 4 7.677,40 8.675,46 9.212,88 10.410,55 520,53

106
 ΒΟΥΡΛΑ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 1

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 3 4.250,40 4.802,95 5.100,48 5.763,54 288,18

107

 ΜΕΓΑΡΧΗ (ΜΑΘΗΤ. ΕΙ∆. 
ΚΑΤΗΓ.)  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1 ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ.  ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΤΑ 2

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 8 7.631,40 8.623,48 9.157,68 10.348,18 517,41

108

 ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ(ΑΓΡΟΙΚΙΑ)-
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ ΚΑΤΩ 
ΑΜΦΙΘΕΑ  ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ.  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΜΦΙΘΕΑΣ 8

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 4 2 7.102,40 8.025,71 8.522,88 9.630,85 481,54

109
 ΜΕΓΑΡΧΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ 1ΠΡ. 
& 1 ΜΕΣΗΜ. 

 ΚΛΑΣ. ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 3

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 2,4 5.690,20 6.429,93 6.828,24 7.715,91 385,80

110

 ΛΙΜΙΝΗ-ΕΠΙΠΛΟΓΡΑΜΜΗ 
(ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 7

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 6 5.750,00 6.497,50 6.900,00 7.797,00 389,85

111

 ΛΙΜΙΝΗ (ΟΛΕΣ ΟΙ 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ 
∆ΙΑ∆ΡΟΜΕΣ) 

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΑΜΦΙΘΕΑΣ 7

∆.Χ. 
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 2 5 5.529,20 6.248,00 6.635,04 7.497,60 374,88

928.408,80 1.049.101,94 1.114.090,56 1.258.922,33 62.946,12

ΑΡΤΑ, 03-06-2014
ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ΄αριθ. 18/772/10-06-2014 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου 

4.036,56 25530
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                       ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Άρτα: ……/……./2014 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                  Αρ. πρωτ.: Οικ.      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ      

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Δ/νση:  Πλ.Εθνικής Αντιστάσεως    

Ταχ. Κώδ.: 47100                     

Τηλ.: 26813-61044                   

FAX: 26813-72285           

Πληρ.: Α.Κίτσιου                    

                                                                

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

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

…………………………..ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2014-2015 & ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ  2015-2016.  

Στην Άρτα σήμερα………………………  στο κατάστημα της Π.Ε. Άρτας, αφενός η Περιφέρεια 

Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας, νομίμως εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη 

Άρτας κ.Ψαθά Βασίλειο  που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 

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

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

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

 

Έχοντας υπόψη: 

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

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 140/2010 (ΦΕΚ 233́ /27-12-10 )  «Οργανισμός της Περιφέρειας 

Ηπείρου». 
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3. Το άρθρο έβδομο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) 

«Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό 

έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. 

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

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 

5. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και 

άλλες διατάξεις». 

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

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

ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

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

Ευθύνη».  

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

τους Διατάκτες». 

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

διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε με την 

Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16ης Νοεμβρίου 2005». 

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

Δημοσίου». 

12. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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

δημοσίων συμβάσεων». 

14. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες 

ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως 

ισχύει. 

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

την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

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

τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)». 
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17. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

18. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) 

άρθρο 11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του 

Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών 

Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του 

Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές 

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

8 του ν. 3414/05». 

19. Το Ν.3060/2002 (ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου 

Δικαιοσύνης», άρθρο 2 για τον προσυμβατικό έλεγχο, όπως ισχύει 

20. Το άρθρο 278 (παρ.1)  του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/2010), όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 του ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 

αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ. (ΦΕΚ 

85/τ. Α΄/11-04-2012).» 

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

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 

αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

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

Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – 

Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – 

Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

23. Tον Ν. 4254/2014 άρθρο πρώτο παρ.ΙΑ3 (ΦΕΚ 85 
Α) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της 

Ελληνικής Οικονομίας στο πλαίσιο εφαρμογής του Ν.4046/2012 & άλλες διατάξεις» 

24. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα 

Άρτας, οικονομικού έτους 2014. 

25. Τις αρ. 8/36/26-06-2013 και 9/50/31-07-2013 αποφάσεις του Περιφερειακού Συμβουλίου 

της Περιφέρειας Ηπείρου. 

26. Την υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 

Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών 

και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά 

μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 
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27. Την υπ’ αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010) 

«Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που 

έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την 

1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. 

«Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 

1515/B́ /7.9.2010). 

28. Τα με αρ. πρωτ. οικ.2068/31-05-2013 & οικ.2381/19-06-2013 έγγραφά μας προς τους 

Πρ/νους Δ/νσης Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Άρτας. 

29. Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των οικείων σχολικών μονάδων και Υπηρεσιών Α΄θμιας 

και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης Ν. Άρτας. 

30. Τα στοιχεία μεταφοράς μαθητών του σχολ. έτους 2013-2014. 

31. Τα αρ. πρωτ.2831/04-04-2013 , αρ. πρωτ. 7058/01-07-2013, αρ. πρωτ.6846/2-7-2013, αρ. 

πρωτ.11756/09-07-2013 έγγραφα των Δήμων Νικολάου Σκουφά, Κεντρικών Τζουμέρκων, 

Γεωργίου Καραϊσκάκη και Αρταίων, αντίστοιχα αναφορικά με τη μη διάθεση 

μεταφορικών μέσων και το γεγονός ότι η Π.Ε. Άρτας δεν διαθέτει μεταφορικά μέσα.  

32. Τα με αρ.πρωτ.Μ.Ε.4907/30-05-2013 και 7970/05-06-2013 έγγραφα  της Διεύθυνσης 

Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Άρτας και Δήμου Αρταίων αντίστοιχα, αναφορικά με 

τον καθορισμό τακτικών δρομολογίων Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν.Άρτας Α.Ε. και Αστικού  

ΚΤΕΛ αντίστοιχα. 

33. Το αρ. πρωτ. 416/26-06-2013 έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Άρτας Α.Ε. 

34. Το αρ. πρωτ 18/26-06-2013  έγγραφο του Αστικού ΚΤΕΛ  Άρτας Α.Ε.   

35. Το αρ.πρωτ.3136/Φ.300.01/6-8-2013 έγγραφο του Τμ. Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. 

Άρτας με την οποία βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 5 της 

ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).    

36. Τις αριθμ.οικ.407/38/07-01-2011 (ΦΕΚ 130/Β/09-02-2011) «Ορισμό αρμοδιοτήτων 

Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Ηπείρου» και 6061/205/8-2-2011 (ΦΕΚ 374/Β/9-9-

2011) «Μεταβίβαση επιπλέον αρμοδιοτήτων Αντιπεριφερειαρχών Περιφερειακών 

Ενοτήτων Περιφέρειας Ηπείρου με εντολή Περιφερειάρχη». 

37. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, κατά τo σχολικ 

ό έτος 2014-2015 & τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016. 

38. Την αριθμ. ……… (πρακτικό ……) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Περιφέρειας Ηπείρου περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Άρτας, και των 
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όρων αυτού για το σχολικό έτος 2014-2015 & τμήμα του σχολικού έτους 2015-2016, 

συνολικού προϋπολογισμού 1.258.922.33 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 

39. Τις αριθμ. 819/οικ.1136/06-03-2014 & 820/οικ.1140/06-03-2014 αποφάσεις ανάληψης 

υποχρέωσης (δέσμευση της  πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης, που 

εγκρίθηκαν με τις αριθμ. 15562/3680/19-03-2014 &17736/4192/20-03-2014 αποφάσεις 

της Γεν. Γραμματέας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Ηπείρου-Δυτ.Μακεδονίας. 

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

……………….. 

41. Την αρ. ………………… πράξη του … Τμήματος του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

42. Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο 

ανακοινώθηκε η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την 

υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης. 

 

 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

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

εκτελώντας τα δρομολόγια του συνημμένου πίνακα που αναφέρονται στο τμήμα του 

παραρτήματος Α, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της αρ. πρωτ. ……………….. 

διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ 

Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύμβαση 

εκπληρωθεί εξολοκλήρου και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας και της, αρ. πρωτ. 

……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ποσό των  ………….. € 
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χωρίς το Φ.Π.Α. ή …………….€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Στο ως άνω ποσό 

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

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

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

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

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

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

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αυτή ισχύει από την ………….  έως την ……………… Η Αναθέτουσα Αρχή 

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

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

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο 

των τριών μηνών.     

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

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

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

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

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

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

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

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

Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας. 

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

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

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

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

2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον 

μεταφορέα ήτοι : 
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- Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. 

- Χαρτόσημο 2% επί του ΜΤΠΥ. 

- Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του ΜΤΠΥ.  

- Φόρος 8% επί της αξίας και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

   -Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.Δ.Σ. 0,10%) 

    - Τέλος χαρτοσήμου 3% επί της κράτησης Ε.Α.Α.Δ.Σ. 

    - Εισφορά  20% υπέρ Ο.Γ.Α. επί του Τέλους χαρτοσήμου Ε.Α.Α.Δ.Σ.  

    -Από 01-01-2015 σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου πρώτου υποπαράγραφος ΙΑ3 του  

     Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ85Α)καταργούνται οι κρατήσεις υπέρ ΜΤΠΥ 

 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

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

Διευθυντή του σχολείου.  

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

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

σχολείου.  

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα 

σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

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

μαθητών.  

• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης 

και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

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

μέχρι την προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία. 

Kατά τη μεταφορά: 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. 
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Το μεταφορικό μέσο  θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία - στάσεις. 

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

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

σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

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

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

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

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

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

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

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

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

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

δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια »), εκτός και αν η 

εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα 

κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της 

μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  

ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.   

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

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

αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη 

σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψη τους τις 

ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να 

αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 

δημιουργούνται  από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο 

μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι 

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

καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

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

πρέπει να εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές 

καλύψεις. 
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9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το 

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

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

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

ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 

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

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

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

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

με τους μαθητές καθώς και απαίτηση  καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους 

μαθητές. 

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

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

μαθητές. 

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

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

για ατυχήματα και υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για 

αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.  

Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο της σύμβασης 

μεταφοράς. 

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

διάρκεια της σύμβασης. 

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

επιβαρύνουν τον ανάδοχο φορέα  (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως 

κ.λ.π.).  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

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

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

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

καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς 

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

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

συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση.  

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή 

για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της 

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

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

αναθέτουσας αρχής. 

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

για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

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

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

ποσού ………………..€, της Τράπεζας    ………………………….. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται 

μετά από χρονικό διάστημα δύο μηνών μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την 

παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο  με μονομερή απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν 

να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

8.2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο 

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με 

τον αναγκαίο συγχρονισμό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των 

μαθητών στον τελικό προορισμό τους. 
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8.3. Επειδή  η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της 

τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της , αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 

αναλόγως, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία 

αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική 

επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες 

εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.  

8.4. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και 

εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και 

κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα 

ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των 

παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.). 

Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.  

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

του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή 

του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.  

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

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, 

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των  προβλεπόμενων κυρώσεων. 

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

αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης. 

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

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

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

τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια Ν.Άρτας. 

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

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι. 
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Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία 

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

στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                 Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

 

 

 

      ΨΑΘΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ – ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

(ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: …………………………….…………) 

Α/Α 
Παραρτ/τος 

και 
Δρομολογίου 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Αριθμός 
δρομολο

γίων 
διαγωνι-

σμού 

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€) 

Έκπτωσ
η                         

(επί τοις 
%) 

Ημερήσια 
αποζημίωση 

μετά την 
έκπτωση  (€) 

Ααποζημίωσ
η  

διαγωνισμού
μετά την 

έκπτωση  (€) 

  

  

 

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

        

  

  

         

   Συνολική Αμοιβή - Ποσό Σύμβασης  

   

  
ΜΕ ΦΠΑ (13%)  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

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

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

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΡΤΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

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

ΕΥΡΩ ................. 

 

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

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

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

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

ημερομηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... 

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

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

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

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

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

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

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

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

 

Προς  

Περιφέρεια  Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Άρτας  

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών  

 

 

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

ΕΥΡΩ …………………… 

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

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

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

……………………………………………………………………………………………. 

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

………………………………………………………………….. Δ/νση 

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

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

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

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

καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας…………………. ΕΥΡΩ αυτής. 

  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-111    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ …………………….. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2013 – 2014 & 2014-2015 
 

Α/Α 
Δρομολογίο

υ 
Τμήματος  

Τόπος  
παραλαβής 

Τόπος  
προορισμού 

Απαιτούμενη 
χωρητικότητα 

μέσων- 
Αριθμός 

μεταφερομένων 
μαθητών 

Αριθμός και 
Είδος 

μεταφορικών  
μέσων της 
προσφοράς 

 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 
οχημάτων 

Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισμού 
με την τυχόν 
δαπάνη 
συνοδού  

Προσφορά Αριθμ

ός 
δρομο

λογίων 
στην 
διάρκε

ια της 
σύμβα

σης 

Κόστος 
Δρομολογίου 
στο σύνολο 

της 
διάρκειας  

της σύμβασης 

Ποσοστό έκπτωσης  Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίο

υ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

             

             

             

             

             

             

             

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

ΦΠΑ …… 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

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


