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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ.  
 

 

Επωνυμία Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ 

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ Υτολεμαίων 1 

Υόλθ Φλϊρινα 

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ 53100 

Χϊρα Ελλάδα 

Ξωδικόσ ΡUTS EL53 

Ψθλζφωνο 23853-50504 

Φαξ 23853-50501 

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο  x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr 

Υλθροφορίεσ για τθν διενζργεια 

Ψθλζφωνο 

Υλθροφορίεσ Δρομολογίων 

Ψθλζφωνο 

Χριςτοσ Ξωνςταντινίδθσ 

23853 50504 

Χτζφανοσ Παφρου  

23853 50505 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) florina.pdm.gov.gr 

 www.pdm.gov.gr 

Υλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.), μζςω τθσ 
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ, Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ. 

   

Στοιχεία Επικοινωνίασ.  

α) Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) και μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. 

β) Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ)  Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ  προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ. 

1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ. 
 
Είδοσ διαδικαςίασ.  
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ -  
Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ. Θ δαπάνθ για τθν ανωτζρω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξ.Α.Ε. 
02.21.03.192.0821.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2018 - 2019 του 
Φορζα. 

1.3 Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.  
 

mailto:x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr
http://www.pdm.gov.gr/
../../../../../MNatsiou/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary%20Internet%20Files/Content.IE5/Downloads/www.promitheus.gov.gr
http://www.promitheus.gov.gr/
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  Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ, για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 
(για όλεσ τισ θμζρεσ λειτουργίασ των ςχολείων από 01/09/2018 μζχρι 30/06/2019) από τον τόπο κατοικίασ 
τουσ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και αντίςτροφα, με δυνατότθτα παράταςθσ αυτοφ για τρεισ μινεσ. 
     Σι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταφοράσ μακθτϊν κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Ξοινοφ Οεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 60130000 (Ωπθρεςίεσ Ειδικϊν Πεταφορϊν Επιβατϊν). 

   Θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, υποδιαιρείται ςε 
τμιματα και οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον για ζνα 
τμιμα. Ψα τμιματα του διαγωνιςμοφ είναι τα εξισ: 

α) Ψα Ψμιματα 1 ζωσ 8 κα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τθ μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ χωρικισ αρμοδιότθτασ  Διμου Φλϊρινασ 

β) Ψα Ψμιματα 9 ζωσ 14 κα περιλαμβάνουν δρομολόγια με λεωφορεία για τθ μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολικζσ 
μονάδεσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Διμου Αμυνταίου. 

γ) Ψο Ψμιμα 15 κα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τθ μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ χωρικισ 
αρμοδιότθτασ Διμου Υρεςπϊν. 

δ) Ψο Ψμιμα 16 κα περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΨΑΛ) για τθ μεταφορά μακθτϊν όλων των Διμων τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ. 

 

 
 
   Θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, υποδιαιρείται ςε  
τμιματα και οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον για ζνα  
τμιμα από τα Δρομολόγια Οεωφορείων χωρικισ αρμοδιότθτασ: Φλϊρινασ (Ψμιματα 1 - 8), Αμυνταίου (Ψμιματα 9-
14) και Υρεςπϊν (Ψμιμα 15). Πποροφν επίςθσ να υποβάλλουν προςφορά για  περιςςότερα του ενόσ ι για το ςφνολο  
των ανωτζρω τμθμάτων, του παραρτιματοσ Α, θ δε κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ 
τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον ίδιο μειοδότθ. Επίςθσ οι διαγωνιηόμενοι μποροφν να υποβάλουν 
προςφορά για το Ψμιμα 16 Πεμονωμζνων Δρομολογίων από ζνα ζωσ δφο δρομολόγια ανά άδεια ταξί από τα με 
αρικ. 1 ζωσ 118. 

 
   Ψα διακζςιµα οχιµατα µποροφν να χρθςιµοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ ζωσ δφο δροµολόγια, 
εφόςον αυτά αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιοµετρικζσ αποςτάςεισ ότι µποροφν να 
πραγµατοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ µεταφορά των µακθτϊν από και προσ 
τα ςχολεία φοίτθςθσ. 
 
Θ εκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεων ανζρχεται ςτο ποςό των 2.323.209,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 
24 % και δικαιωμάτων προαίρεςθσ ζωσ 50% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ και χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ: 
1.249.037,60 € δικαίωμα προαίρεςθσ: 624.518,81 €, ςφνολο προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ:  1.873.556,41 € ΦΥΑ :  449.653,54 € ). 

Ο ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα προαίρεςθσ που δε μπορεί να ςυνολικά να υπερβαίνει το 50% του 
προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2ςτ τθσ 
Κ.Τ.Α. υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Βϋ/14-6-2013), όπωσ αναλφεται παρακάτω: 
1. Εϊσ και το 20% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ για τθν τροποποίθςθ των 
υφιςτάμενων δρομολογίων (δθλαδι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι 
διαδρομισ που οφείλεται ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ ι ςε κάποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων), 
όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
2. Η δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ από το 1-15, ι ζωσ δφο δρομολογίων του Σμιματοσ 16 μζχρι τθν 
ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν 
μθνϊν. 
Σα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ αςκοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
 
    Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  ςτουσ μινεσ διάρκειασ του ςχολικοφ ζτουσ 2018-2019.  
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ 
Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ.  
  Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, για ζνα ι περιςςότερα τμιματα από τα 1 ζωσ 15 ι για το ςφνολο  των 
τμθμάτων αυτϊν, ι για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ 16 του παραρτιματοσ Α, θ δε κατακφρωςθ μπορεί 
να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων από 1-15 ςτον ίδιο 
μειοδότθ, ι για ζνα ζωσ δφο δρομολόγια του Ψμιματοσ 16 ανά άδεια ταξί. 





5 

 

1.4 Κεςμικό πλαίςιο.  
 
Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21γσ 
Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο» 
8. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 

Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,  
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Υρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  
16. το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
17. Ψθν με αρ. Υ1 2380/2012 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων» 

18. Ψθν με αρ. Υ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

19. Ψθν υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013) Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομικϊν – Εςωτερικϊν 
– Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων – Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, 
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ». 

20. Tθν υπ’ αρικμό 321/ 2017 Απόφαςι του, το Υεριφερειακό Χυμβοφλιο τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ 
ενζκρινε τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

21. Ψο με αρ. πρ. 7271/24-4-2018 ζγγραφο του Διμου Φλϊρινασ, με το οποίο δθλϊνεται ότι ο Διμοσ 
δεν είναι ςε κζςθ να αναλάβει τθν μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ από οχιματα του Διμου λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ και κατάλλθλων οχθμάτων.  

22. Ψο υπ. αρ. πρ. 5801/23-4-2018 ζγγραφο του Διμου Αμυνταίου, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν 
λειτουργοφν δθμοτικζσ ι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςτθν περιοχι του Διμου και ότι δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν με ίδια μζςα για τθ ςχολικι περίοδο 
2018-2019, κακϊσ ο Διμοσ Αμυνταίου δεν διακζτει μόνιμο προςωπικό κατθγορίασ ΔΕ. 

23. Ψο υπ. αρ. πρ. 1091/26-4-2018 ζγγραφο του Διμου Υρεςπϊν, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν 
διακζτει δθμοτικζσ ςυγκοινωνίεσ, οφτε ικανό αρικμό λεωφορείων για ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ 
Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ, οφτε μόνο προςωπικό κατθγορίασ οδθγϊν ΔΕ. 
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24. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ Υεριφερειακισ 
Ενότθτασ Φλϊρινασ, όπωσ βεβαιϊνεται με τo αρικ. πρωτ. 77877/1116/3-5-2018 ζγγραφο τθσ 
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ, ςυνεπϊσ υπάρχει αντικειμενικι αδυναμία 
μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ιδία μζςα τθσ 
Υεριφζρειασ (Υερίπτωςθ Β. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013). 

25. Ψο αρικ. πρωτ. 77888/1117/3-5-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. 
Φλϊρινασ προσ το Ωπεραςτικό ΞΨΕΟ Φλϊρινασ με το οποίο ηθτείται να δθλωκεί εάν μποροφν να 
εκτελεςκοφν με τα υπάρχοντα δρομολόγια τθσ εταιρίασ τα ςχεδιαηόμενα από τθν Υ.Ε. Φλϊρινασ 
δρομολόγια μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-19. 

26. Ψο αρικ. πρωτ. 36/16-5-2018 ζγγραφο του Ωπεραςτικοφ ΞΨΕΟ Ρ. Φλϊρινασ Α.Ε. με το οποίο 
δθλϊνεται ότι δεν μποροφν να εκτελεςκοφν με τα υπάρχοντα δρομολόγια τθσ εταιρίασ τα 
ςχεδιαηόμενα από τθν Υ.Ε. Φλϊρινασ δρομολόγια μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-19. 

27. Ψο με αρ. πρ. 99674/1425/1-6-2018 ζγγραφο του Αντιπεριφερειάρχθ Φλϊρινασ, με το οποίο 
βεβαιϊνεται ότι δεν είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ του νομοφ Φλϊρινασ με ίδια μζςα τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ και των Διμων τθσ Υ.Ε. 
Φλϊρινασ.  

28. Ψθν αρικ. πρωτ. 99696/1426/1-6-2018 Διαπιςτωτικι του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ 
ςφμφωνα με τθν οποία δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ και των Διμων του νομοφ Φλϊρινασ για το ςχολικό ζτοσ 2018-
19. 

29. Ψθν αρ. πρωτ. 100350/1500/1-6-2018 βεβαίωςθ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ. 
30. Ψο αρικ πρωτ. 12/18-4-2018 ζγγραφο των ΞΨΕΟ Αςτικϊν Φλϊρινασ με το οποίο ενθμερϊνει τα 

δρομολόγια και τισ ηϊνεσ που εξυπθρετεί. 
31. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δθμοτικι ςυγκοινωνία ςτο νομό Φλϊρινασ, ςυνεπϊσ υπάρχει 

αντικειμενικι αδυναμία μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ με δθμοτικι ςυγκοινωνία (Υερίπτωςθ  Α. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013). 

32. Ψθν αρ. 1567/29-5-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΨ7Ψ7ΟΨ-Κ1Ω) Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ 
Δυτικισ Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 2.600.000,00 ευρϊ (ζτοσ 2018 
ποςό 800.000,00 € και ζτοσ 2019 ποςό 1.800.000,00 €). 

33. Ψθν αρικ. 8/2018 με αρικ. πρωτ. 101977/8621/5-6-2018 με ΑΔΑ 62ΦΑ7ΟΨ-ΒΨΨ και ΑΔΑΠ 
18REQ003254023 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ) για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ μεταφοράσ μακθτϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-19 (α) οικ. ζτοσ 2018 ποςοφ 800.000,00 € και β) οικ. ζτοσ 2019 ποςοφ 
1.800.000,00 € 

34. Ψθν αρικ. 9/2018 με αρικ. πρωτ. 101983/8623/5-6-2018 με ΑΔΑ 6ΔΞ17ΟΨ-ΥΒΚ και ΑΔΑΠ 
18REQ003253738 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ) για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ μεταφοράσ μακθτϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-19 (α) οικ. ζτοσ 2018 ποςοφ 800.000,00 €  

35. Ψισ βεβαιϊςεισ – καταςτάςεισ μεταφερόμενων μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 που 
εςτάλθςαν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ από τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων 
που εδρεφουν ςε αυτιν, ςε απάντθςθ του με Α.Υ. 69436/980/20-4.-2018 εγγράφου τθσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ. 

36. Ψα ςτοιχεία μεταφοράσ μακθτϊν του ςχολ. ζτουσ 2017-2018. 
37. Ψον πίνακα των απαιτοφμενων δρομολογίων για τθν μεταφορά των μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 

2018-2019 που κατάρτιςε θ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ. 
38. Ψα εβδομαδιαία Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίοιυ & Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι μθνόσ Απριλίου 2018. 

39. Ψθν με αρ. 159/20-6-2018  (14θ  ςυνεδρίαςθ) με ΑΔΑ: ΨΟΨΨ7ΟΨ-ΠΠΕ Απόφαςθ του 
Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ ζγκριςθσ τθσ αναγκαιότθτασ 
διενζργειασ διαδικαςίασ διεκνοφσ ανοικτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (θλεκτρονικοφ) μεταφοράσ 
μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ, για τθ ςχολικι περίοδο 2018-2019 κλπ. 

40. Ψθν αρικμ. 2058/3-7-2018 ΠΕ  ΑΔΑ Ω0ΛΥ7ΟΨ-Υ1Π Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ 
Δυτικισ Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ  διεκνι διαγωνιςμοφ για 
τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ. Ε. Φλϊρινασ, και των όρων τθσ 
διακιρυξθσ για τα ςχολικό ζτοσ 2018-2019, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  2.323.209,94 ευρϊ , 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α (24%) και δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 

41. Ψο γεγονόσ ότι ςτθν παροφςα φάςθ δεν υπάρχει κανζνα αίτθμα από μακθτζσ για επιδότθςθ. 

42. Ψο γεγονόσ ότι για τουσ ανωτζρω λόγουσ και επειδι θ υποχρζωςθ τθσ Υεριφζρειασ για τθν 
μεταφορά των μακθτϊν είναι νομοκετθμζνθ και πλιρωσ κακοριςμζνεσ οι άμεςεσ ενζργειεσ για 
τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω αναφερκείςα ΞΩΑ 24001/14.6.2013 ενϊ  είναι 
δεδομζνθ θ ςθμαςία και θ κοινωνικι διάςταςι τθσ. 

43. Ψων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκζντων κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων 
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, 
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περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω. 

 

1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ. 
 
   Θ θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ προςφορϊν είναι θ 5/7/2018 και θ καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα 
υποβολισ προςφορϊν είναι θ 5/8/2018 και ϊρα 23.59 
   Θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των προςφορϊν κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ 
Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, τθν 10/8/2018 θμζρα Υαραςκευι και ϊρα 10.00 π.μ. 
  Αρμόδια υπθρεςία προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν είναι θ Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ, Ψμιμα 
Υρομθκειϊν, Διοικθτιριο Υ.Ε. Φλϊρινασ, 5οσ όροφοσ. 
    Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. 
   Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ 
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν 
παρ. 3 του άρκρου 6 του Ρ. 4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΩΑ Υ1-2391/2013 «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.). 
   Σ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί θλεκτρονικά από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των 
αποτελεςμάτων των διαγωνιςμϊν τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ, ςτο εξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.  Θ ωσ άνω 
επιτροπι γνωμοδοτεί προσ τθν Σικονομικι Επιτροπι τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, ςτο εξισ 
Σικονομικι Επιτροπι, θ οποία λαμβάνει τισ ςχετικζσ με το διαγωνιςμό αποφάςεισ, ωσ αρμόδιο όργανο 
διεξαγωγισ και κατακφρωςθσ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν. 
     Αν θ ςυνεδρίαςθ τθσ αρµόδιασ πιςτοποιθµζνθσ ςτο ςφςτθµα Επιτροπισ δεν καταςτεί δυνατι τθν θµζρα 
του ∆ιαγωνιςµοφ για λόγουσ ανϊτερθσ βίασ (π.χ. βλάβθ ςτο ΕΧΘ∆ΘΧ, απεργία, υπθρεςιακοί λόγοι, κλπ), 
αναβάλλεται για τθν ίδια ϊρα τρεισ (3) θµζρεσ µετά από τθν αρχικι θµεροµθνία αποςφράγιςθσ. Αν θ 
θµζρα αυτι είναι αργία, ο ∆ιαγωνιςµόσ αναβάλλεται για τθν πρϊτθ επόµενθ εργάςιµθ θµζρα και τθν ίδια 
ϊρα. Χτθν περίπτωςθ αυτι, θ Ανακζτουςα Αρχι ενθµερϊνει µε τθλεοµοιοτυπία ι µινυµα θλεκτρονικοφ 
ταχυδροµείου όλουσ τουσ ∆ιαγωνιηόµενουσ για τθν αναβολι και τθν θµζρα και ϊρα τθσ νζασ 
ςυνεδρίαςθσ.    Χε περίπτωςθ που το κϊλυµα υφίςταται και κατά τθ νζα θµζρα και ϊρα, θ ωσ άνω 
διαδικαςία επαναλαµβάνεται. Θ ωσ άνω αναφερόµενθ αναβολι αποςφράγιςθσ προςφορϊν, δεν 
ςυνεπάγεται ςε καµία περίπτωςθ αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ προκεςµίασ κατάκεςθσ προςφορϊν. 
 
 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΑΡΟΣΤΟΛΘΣ ΓΛΑ 

ΔΘΜΟΣΛΕΥΣΘ 
ΣΤΘΝ ΕΡΛΣΘΜΘ 

ΕΦΘΜΕΛΔΑ 
ΕΥΩΡΑΪΚΩΝ 
ΚΟΛΝΟΤΘΤΩΝ 

∆ΛΑ∆ΛΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΡΟΣ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΑΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΑΝΑΤΘΣΘΣ 

ΤΘΣ ∆ΛΑΚΘΥΞΘΣ 
ΣΤΘ 

∆ΛΑ∆ΛΚΤΥΑΚΘ ΡΥΛΘ 
ΤΟΥ 

ΕΣΘ∆ΘΣ & ΚΘΜΔΘΣ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ & 
ΩΑ ΕΝΑΞΘΣ 

ΥΡΟΒΟΛΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΚΑΤΑΛΘΚΤΛΚΘ 
ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ & 

ΩΑ 
ΥΡΟΒΟΛΘΣ 

ΡΟΣΦΟΩΝ 

ΘΜΕΟΜΘΝΛΑ 
ΘΛΕΚΤΟΝΛΚΘΣ 
ΑΡΟΣΦΑΓΛΣΘΣ 
ΡΟΣΦΟΩΝ 

4 / 7 /2018 www.promitheus.gov.gr 5 / 7 /2018 5 / 7 /2018     5/8 /2018 και  ϊρα 
23:59 

10    -  8   - 2018, 
θμζρα Ραραςκευι 
και ϊρα 10:00 π.µ. 

 
 
 

1.5.1 Τμιματα διαγωνιςμοφ. 
Θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, υποδιαιρείται 
ςε Ψμιματα και οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον 
για ζνα Ψμιμα. Πποροφν επίςθσ, να υποβάλλουν προςφορά για περιςςότερα του ενόσ  ι για το ςφνολο 
των τμθμάτων 1 ζωσ 15, ενϊ μποροφν να υποβάλλουν προςφορά ζωσ 2 δρομολόγια του Ψμιματοσ 16, ανά 
άδεια ταξί οι υποψιφιοι ιδιοκτιτεσ Δ.Χ. επιβατικϊν. Ψα τμιματα αναφζρονται ςτο Υαράρτθμα Β, θ δε 
κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων 1 
ζωσ 15 ςτον ίδιο μειοδότθ. Σι ομάδεσ του διαγωνιςμοφ, όπωσ αναλφονται ςτο παράρτθμα Β είναι οι εξισ: 
 
. ΤΜΘΜΑ 1: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 120.920,00 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 2: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 50.960,28 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 3: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 69.546,33 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 4: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 51.871,68 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 

http://www.promitheus.gov.gr/
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. ΤΜΘΜΑ 5: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 69.165,50 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 6: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 129.522,96 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 7: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 197.165,12 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 8: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 14.543.34 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 9: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 112.951,76 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 10: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 17.056,20  ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 11: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 40.755,11  ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 12: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 128.289,32 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 13: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 78.650,57 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 14: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 32.940,60 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
. ΤΜΘΜΑ 15: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με λεωφορεία προχπολογιςµοφ 88.920,09 ευρϊ 
(με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 
 
 
. ΤΜΘΜΑ 16: ∆ροµολόγια µεταφοράσ µακθτϊν ςχολικϊν µονάδων με Δ.Χ. αυτοκίνθτα (Ψαξί)  προχπολογιςµοφ 
1.119.951,11 ευρϊ (με Φ.Υ.Α., ςυµπεριλαµβανοµζνων των δικαιωµάτων προαίρεςθσ). 

 
Σ κατά περίπτωςθ προςφορότεροσ τφποσ των μεταφορικϊν μζςων για τθν εκτζλεςθ των κατά περίπτωςθ 
δρομολογίων, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τουσ τφπουσ των 
οχθμάτων όπωσ αυτά κατθγοριοποιοφνται ςτο παράρτθμα τθσ υπ’ αρικμ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΞ 
1449/Βϋ/14-06-2013) Ξ.Ω.Α. και ςφμφωνα με τον οποίο υπολογίηεται θ μζγιςτθ αποηθμίωςθ του οικείου 
δρομολογίου, δεν κωλφει τθν υποβολι προςφοράσ και από κατόχουσ άλλων τφπων μεταφορικϊν μζςων, 
ςφμφωνα με τθν ωσ άνω κατθγοριοποίθςθ, αρκεί τα μζςα αυτά να υπερκαλφπτουν τον αρικμό των 
μεταφερόμενων μακθτϊν, για τα ςυγκεκριμζνα δρομολόγια, όπωσ αυτόσ προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. 
Χτθν περίπτωςθ αυτι θ οικονομικι προςφορά, για κάκε ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι 
ανϊτερθ από τθν αποηθμίωςθ του εν λόγω δρομολογίου, όπωσ αυτι ζχει κακοριςτεί με τθν διακιρυξθ, με 
βάςθ τον προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ προςφορότερο τφπο μεταφορικοφ μζςου.  

1.6 Δθμοςιότθτα. 
 
Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 4/7/2018 ςτθν 
Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.  
Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο 
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).  
     Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Χυςτθμικό Αρικμό : 60722 
 Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το 
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016 :  
1θ Εβδομαδιαία νομαρχιακι: «Θχϊ Φλϊρινασ». 

2θ Θμεριςια Νομαρχιακι: «Ελεφκερο Βιμα Φλϊρινασ» 
 
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ 
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)  
    Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτον ιςτότοπο http://www.eprocurement.gov.gr/ και ςτο διαδίκτυο, ςτθν 
ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL) : florina.pdm.gov.gr , www.pdm.gov.gr 

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ. 

1.7 Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ.  
 
Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
http://www.pdm.gov.gr/
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εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ. 

2.1 Γενικζσ Ρλθροφορίεσ. 
 
2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 3/2018 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ  

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+  

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

 Ψα τμιματα δρομολογίων όπωσ αναφζρονται ςτο παράρτθμα Β  

 το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ  

 

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ κακϊσ και μζςω του διαδικτυακοφ  
τόπου τθσ (επίςθμθ ιςτοςελίδα) Υεριφερειακισ Ενότθτασ Ξαςτοριάσ (florina.pdm.gov.gr και 
www.pdm.gov.gr). 

Ξατ' εξαίρεςθ τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ 
θμζρεσ και ϊρεσ. Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία με email, εφόςον τα 
ηθτιςουν ζγκαιρα.  
 

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων. 
   Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  
   Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν 
παραλαβι των προςφορϊν,  
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
   Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 
 
2.1.4 Γλϊςςα. 
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

http://www.pdm.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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  Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). 
   Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα 
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ 
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε 
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του 
Ξϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα 
αυτι τζτοια υπθρεςία. 
   Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά 
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο 
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο 
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ 
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα 
περί Δικθγόρων. 
   Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (πχ αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 
  Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 
 
2.1.5 Εγγυιςεισ. 
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό. 
α) Θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται 
από Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςθσ 
δαπάνθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157, παρ. 1α του Ρ. 4281/2014) των τμθμάτων του παραρτιματοσ Β , για 
τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει προςφορά. Ψο ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ πρζπει να 
υπερκαλφπτει το άκροιςμα των απαιτοφμενων εγγυιςεων για τα τμιματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ 
υποβάλλει προςφορά. 
β) Σ χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι δϊδεκα (12) μινεσ, ο 
οποίοσ προςμετρείται από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ . 
α) Σ ανάδοχθσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται και αφοφ του ανακοινωκεί θ 
κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ και προςκλθκεί για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157, παρ. 1α του Ρ. 4281/2014). 
β) Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ιςχφει ωσ και δφο μινεσ μετά τθν 
λιξθ τθσ. 

3. Σι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει να 
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:  

α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,  
β) τον εκδότθ,  
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,  
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, 
 ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,  
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου 
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ 
ζνωςθσ),  
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του 
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ 
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,  
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι 
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο 
απευκφνεται και  
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ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ.  
   Σ εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από 
απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 

4. Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι εγγφθςθ καλφπτει 
τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

5. Σι εγγυιςεισ υποχρεωτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικά γλϊςςα και εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα Ξράτθ Πζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ 
Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Χυμφωνίασ Δθμοςίων Χυμβάςεων του Υαγκόςμιου 
Σργανιςμοφ Εμπορίου που κυρϊκθκε με το Ρ.2513/1997 (ΦΕΞ Αϋ 139) και ζχουν ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα αυτό. Πποροφν επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. – 
Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με 
παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. (άρκρο 157 παρ. 4 του Ρ.4281).  

1.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ. 
 
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ.  
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ) και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που 
είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.), 
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και  
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
2. Σι ενϊςεισ επαγγελματιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά. 
3. Χυνεταιριςμοί. 
4. Ξοινοπραξίεσ, 
που δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ. 
Ψα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία 
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να υποβάλλουν θλεκτρονικά αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό εγγραφισ 
τουσ. Σι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ 
ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να υποβάλλουν θλεκτρονικά 
ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ν. 4412/2016.  
 

 2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ. 
 
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που 
ανζρχεται ςτο ποςό του 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ του ςυνόλου των τμθμάτων ενδιαφζροντοσ από τα 1 
ζωσ 15 , ι του ςυνόλου των όποιων μεμονωμζνων δρομολογίων επιλεγοφν από το Ψμιμα 16. Χτθν 
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ 
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 
  Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:  
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και  
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’ 
αυτϊν, και   
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Χυνζδριο,   
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ. 
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:   
α) Τςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ ι παροχι υπθρεςιϊν προσ το Δθμόςιο. 
β) Τςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Ωπθρεςία ι Ρ.Υ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν 
τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ. 
γ) Τςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ. 
δ) Τςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ. 
 
2.2.3.1.  Τταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ :  
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του 
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου 
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.)και 
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ. 
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου. 

Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά 

ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

2.2.3.2. Τταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν 
εκνικι νομοκεςία  ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο 
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ. 
   Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του 
που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 
    Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  
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  Επίςθσ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) όταν 
ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) 
ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ: αα) 
τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ 
Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι 
απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» 
ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) 
πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ 
για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν 
ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν 
αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να 
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν 
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
  Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο 
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και 
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ  
2.2.3.5. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 
2.2.3.6. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
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φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 
   Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςίασ ειδικϊν μεταφορϊν επιβατϊν.     
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του 
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ 
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε 
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα 
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο.  
 
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – τεχνικι προςφορά.  
Σ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει θλεκτρονικά εντόσ (υπο) φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-
Ψεχνικι Υροςφορά» ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα κάτωκι: 
I. Ωπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ: 
i) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ. 
ii) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ 
επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 
iii) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 
iv) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν 
ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου. 

II. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου.  

III. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα 
λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΨΑΛ κλπ) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν. 

IV. Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου 
V. Άδεια ι άδειεσ οδιγθςθσ  
VI. Χτθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κλπ) δεν είναι ιδιόκτθτο, απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του λεωφορείου, του Δ.Χ. 
επιβατικοφ (ΨΑΛ κλπ) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει ότι παραχωρεί το 
όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, το οποίο κα 
πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει 
ςε αυτόν θ κατακφρωςθ.  

VII.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ  των λεωφορείων  ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΛ 
κλπ), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 43 του Υ.Δ. 60/2007, δθλ. τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ 
απάτθσ και τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, επειδι ο 
διαγωνιςμόσ αφορά τθν μεταφορά των μακθτϊν, να προκφπτει από το ποινικό τουσ μθτρϊο ότι 
δεν ζχουν  καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί 
ναρκωτικϊν», τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ  εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ 
ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ 
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κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του 
βιαςμοφ, τθσ  αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ 
και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθςθ. 

VIII. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι 
αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

IX. Αντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ τουσ οδθγοφσ των ΨΑΛ και των Δ.Χ. 
επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια Πεταφορζα. 
Διευκρίνιςθ οι όροι  λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι 
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2α του παραρτιματοσ τθσ αρικμ.. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-6-2013) 
ΚΥΑ    
 
    Θ Ψεχνικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 
ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό 
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf. 
  Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία. 

 

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ. 

2.2.6.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορών.  
 
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των  παραγράφων 2.2.4 
και 2.2.5, τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό 
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΧΨ ,το οποίο αποτελεί 
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του 
τυποποιθμζνου εντφπου  του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ  του Υαραρτιματοσ 1.  
 

2.2.6.2  Αποδεικτικά μζςα. 
 
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν 
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ 
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ 
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ, 
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε 
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ). 
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν. 
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ 
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα 
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο, 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια 
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. 
  Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
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αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 
   Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία 
αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα 
ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ 
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι 
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 
  Για τθν περίπτωςθ τθσ τελευταίασ παραγράφου του 2.2.3.2. απαιτείται Ριςτοποιθτικό τθσ παρ. 2γ του 
άρκρου 73 του Ν 4412/2016, το οποίο οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να παραλάβουν από τθ 
Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ Εργαςιακϊν Σχζςεων του ΣΕΡΕ, μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
υπθρεςίασ του ΣΕΡΕ (sepenet.gr) όπου υποβάλλουν τθν ςχετικι αίτθςθ για το εν λόγω Ριςτοποιθτικό, θ 
ζκδοςθ του οποίου γίνεται  άμεςα μζςω αυτοματοποιθμζνθσ απάντθςθσ.  
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία 
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία 
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από 
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 
    Χε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Χυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 
   Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  
αποδείξει τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία 
αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία. 
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε 
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν 
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται 
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από 
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, 
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ 
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ 
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ. 
Σι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι 
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν 
 ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα κάτωκι: 
X. Ωπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 

ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ: 
i) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 
ζλαβαν γνϊςθ. 
ii) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ 
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επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ 
προςφοράσ μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 
iii) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ 
iv) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν 
ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου. 

XI. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα 
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου.  

XII. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα 
λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΨΑΛ κλπ) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν. 

XIII. Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου 
XIV. Άδεια ι άδειεσ οδιγθςθσ  
XV. Χτθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κλπ) δεν είναι ιδιόκτθτο, απαραίτθτθ 

προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του λεωφορείου, του Δ.Χ. 
επιβατικοφ (ΨΑΛ κλπ) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει ότι παραχωρεί το 
όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, το οποίο κα 
πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει 
ςε αυτόν θ κατακφρωςθ.  

XVI.  Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ  των λεωφορείων  ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΛ 
κλπ), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν 
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του 
άρκρου 43 του Υ.Δ. 60/2007, δθλ. τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ 
απάτθσ και τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, επειδι ο 
διαγωνιςμόσ αφορά τθν μεταφορά των μακθτϊν, να προκφπτει από το ποινικό τουσ μθτρϊο ότι 
δεν ζχουν  καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί 
ναρκωτικϊν», τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ  εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ 
ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ 
κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του 
βιαςμοφ, τθσ  αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ 
και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθςθ. 

XVII. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με 
ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

XVIII. Αντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ τουσ οδθγοφσ των ΨΑΛ και των Δ.Χ. 
επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια Πεταφορζα. 
Διευκρίνιςθ οι όροι  λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι 
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2α του παραρτιματοσ τθσ αρικμ.. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-6-2013) 
ΚΥΑ    

 
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. 
Β.5. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του 
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  
Β.6. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 
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2.3 Κριτιρια Ανάκεςθσ.   
 
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ.  
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει  
τθσ χαμθλότερθσ τιμισ: 

2.4 Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν. 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν. 
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, για 
περιςςότερα του ενόσ  από τα 1 ζωσ 15 Ψμιματα ι για το ςφνολο των Ψμθμάτων αυτϊν ι για το Ψμιμα 16 
των μεμονωμζνων δρομολογίων μζχρι 2 δρομολόγια ανά άδεια ταξί του παραρτιματοσ Β, θ δε 
κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων 1 
ζωσ 15 ςτον ίδιο μειοδότθ. 
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
 
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν.  
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Υροςφορϊν.  
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Υ1/2390/2013 
(ΦΕΞ 2677/Β – 21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)». 
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ  Ωπουργικισ 
Απόφαςθσ αρικμ. Υ1/2390/2013 (ΦΕΞ 2677/Β – 21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)». 
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ. 
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.  
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.   
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
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φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 
    Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
    Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και 
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε 
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία απαιτείται 
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 
   Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό 
ςθμείο κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία 
όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για 
τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 
 
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά».  
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν:  
α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 
79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 
και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 
    Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ  το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων 
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί 
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΧΨ).  
   Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το 
ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και 
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα 
του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να 
ταυτίηονται. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ 
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά 
αρχεία ςε μορφι pdf. 
β) Εγγφθςθ ςυµµετοχισ ςτο διαγωνιςµό που εκδίδεται υπζρ του ςυµµετζχοντοσ, ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
προεκτιµοφµενθσ αξίασ τθσ ςφµβαςθσ, εκτόσ Φ.Υ.Α. (ςυµπεριλαµβανοµζνου του δικαιϊµατοσ 
προαίρεςθσ), υπολογιηόµενου επί του προχπολογιςµοφ του τµιµατοσ ι των τµθµάτων, για το οποίο ι για 
τα οποία υποβάλλει προςφορά. Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυµµετοχισ περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία 
ςτοιχεία, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτο άρκρο 72 του Ρ. 4412/2016 και ςτο Υαράρτθµα Ε τθσ παροφςασ. 
Ωποβάλλεται από τον ςυµµετζχοντα θλεκτρονικά ςε µορφι αρχείου pdf και προςκομίηεται από αυτόν 
ςτθν Αρμόδια Ωπθρεςία ∆ιεξαγωγισ του ∆ιαγωνιςµοφ ςε ζντυπθ µορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίµων θµερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
   Θ εγγφθςθ ςυµµετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον τριάντα (30) θµζρεσ µετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 
  Σθµείωςθ: Ψα απαιτοφµενα ποςά των εγγυιςεων ςυµµετοχισ ανά Ψµιµα ι δρομολόγιο ζχουν 
υπολογιςτεί και αναγράφονται ςτουσ Υίνακεσ του Υαραρτιματοσ Β. 
γ) Ζνορκθ βεβαίωςθ, όπωσ προβλζπεται από τθν παράγραφο 2 του άρκρου 80 του Ρ. 4412/2016, για τθν 
απόδειξθ τθσ μθ υπαγωγισ τουσ ςε κάποια από τισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2γ του άρκρου 73 του Ρ 
4412/2016. 
  Για τισ περιπτϊςεισ ςυμμετοχισ ςε ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων οικονομικϊν φορζων που δεν 
απαςχολοφςαν προςωπικό, για το χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ 
προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ ι αίτθςθσ ςυμμετοχισ, δεν προκφπτει θ ζκδοςθ του ανωτζρω 
πιςτοποιθτικοφ, εφόςον δεν εμπίπτουν ςτισ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2γ του άρκρου 73 του Ρ 
4412/2016. Για τθν απόδειξθ του ανωτζρω λόγου ζχει εφαρμογι θ παρ. 2 του άρκρου 80 του ίδιου νόμου. 
 
  Παηί με τθν τεχνικι του προςφορά ο προςφζρων υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf 
και προςκομίηει (μόνο τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον 
οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι) κατά περίπτωςθ εντόσ 
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τα ακόλουκα δικαιολογθτικά: 

1. Υπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ.1599/1986 
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ: 
α) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν 
γνϊςθ. 
β) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του 
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ 
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επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ 
μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα. 
γ) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ. 
δ) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν 
για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν ςφμφωνα με τθν άδεια 
κυκλοφορίασ ζκαςτου. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν 
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ. 

2. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. 
επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου. 

3. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα αν 
εκδίδονται από τουσ φορείσ τθσ παρ. α του άρκρου 1 του Ρ. 4250/2014, π.χ. Δθμόςιο (Ξ.Ψ.Ε.Σ.), ι 
επικυρωμζνα από δικθγόρο αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα επικυρωμζνων, αν εκδίδονται από άλλουσ 
φορείσ ι Λδιωτικά Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά 
(ΨΑΛ κ.λπ.) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν. 

4. Επικυρωμζνα από δικθγόρο αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα επικυρωμζνων  
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

5. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ ι των αδειϊν οδιγθςθσ. 
6. Χε περίπτωςθ που το λεωφορεία ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κ.λπ.) δεν είναι 

Λδιόκτθτο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του 
λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικοφ (ΨΑΛ κ.λπ.) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει 
ότι παραχωρεί το όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, 
κατατικζμενου ςτθν αρμόδια Δ.Σ.Ω., για το οποίο κα πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να 
υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει ςε αυτόν θ κατακφρωςθ. 

7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ των λεωφορείων ι των Δ.Χ.  
επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι 
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ 
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί ναρκωτικϊν», 
τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, 
τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ 
πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του βιαςμοφ, τθσ αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ 
υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθςθ. 
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, 
οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ 
ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ. 

8. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 
υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

9. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ Ειδικισ Άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ των 
ΨΑΛ και των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.), εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια 
Πεταφορζα. 
Διευκρίνιςθ: οι όροι λεωφορείο (μεγάλο – μικρό) και Δ.Χ. επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι 
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2Α του παραρτιματοσ τθσ αρικ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-06-2013) 
ΚΥΑ. 
Υπενκυμίηεται ότι προςκομίηονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ 
μόνο τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό 
φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν ψθφιακι του υπογραφι. 
 
 
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. 
 
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ. 
 
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – τεχνικι 
προςφορά ” τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ 
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ 
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ 
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα.  
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
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2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν. 
Θ οικονοµικι προςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά ςτον υποφάκελο «Οικονοµικι Ρροςφορά». 
    Θ οικονοµικι προςφορά ςυντάςςεται ςυµπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρµα 
του ςυςτιµατοσ. Στθ ςυνζχεια, το ςφςτθµα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε µορφι .pdf, το 
οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που 
περιλαµβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρµα του ςυςτιµατοσ και του παραγόµενου ψθφιακά 
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθµα 
παράγει ςχετικό µινυµα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο. 
    Επειδι θ οικονοµικι προςφορά δεν αποτυπϊνεται ςτο ςφνολό τθσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρµεσ 
του ςυςτιµατοσ, πρζπει, επί ποινι αποκλειςµοφ, να ςυνταχκεί και κατά τα Υποδείγµατα του 
Ραραρτιµατοσ ΣΤ. Ο προςφζρων κα επιςυνάψει ψθφιακά υπογεγραµµζνο το ςχετικό θλεκτρονικό 
αρχείο, ςε µορφι pdf. 
 
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται 
αυτόματα από το ςφςτθμα.  
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται 
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:  
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα, 
 β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και  
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.  

 
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν.  
  Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 
διακοςίων εβδομιντα  (270) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.  
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
  Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια ιτοι 180 θμζρεσ. 
Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν. 
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)Δεν επιτρζπεται εναλλακτικι προςφορά,  
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ. 
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων. 
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 
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θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.   

3.1 Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν. 
 
 
3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν. 
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά» 
τθν 10-8-2018 και ϊρα 10.00 π.μ.  ι 4  εργάςιμεσ θμζρεσ μετά τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
προςφορϊν.  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και 
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν. 
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
 α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν 
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ 
του οργάνου.  
 β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν 
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Ψα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια 
μπορεί να γίνονται και ενιαία. 
 γ) Σι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν 
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ 
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν 
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν 
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.  
 δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει 
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των 
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ 
αναδόχου.  
   Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί: 

1. να επιλζξει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν 
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και 
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  

2. να προτείνει τθν κατακφρωςθ των εν λόγω δρομολογίων εξϋθμιςίασ ςτουσ ιςότιμουσ 
μειοδότεσ 

Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου 
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται  ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ.  
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Ξατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. 
τθσ παροφςασ.  

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ. 
 
Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 
2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ 
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτισ. 
Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν 
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν 
ψθφιακι υπογραφι.  
Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι 
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον 
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί 
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον 
θμζρεσ.  
Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 
Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον 
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6 
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Χφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ 
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.  
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

3.3 Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  
Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι: 
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α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2. 
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό 
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία *Συμβάςεισ άνω 
των ορίων+. 
 
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ2 θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  
(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   
γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ3. 
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά4 μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΧΘΔΘΧ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Υροδικαςτικι 
Υροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν5 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Ω.Α..  
Ψο παράβολο  επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ 
προςφυγισ του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ, θ 
ανακζτουςα αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 
Σι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΧΘΔΘΧ: 
• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 
Θ ΑΕΥΥ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ6. 

                                            
2
 Υρβλ. άρκρο 360 του ν. 4412/2016 

3
 Υρβλ. άρκρο 361 του ν. 4412/2016 

4
 Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 362 ν.4412/2016 και το άρκρο 19 τθσ ΩΑ αρικμ. 56902/215 «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και 

διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)».  
5
 Χφμφωνα με τθν παρ.3 του άρκρου 8 τθσ ΩΑ 56902/215 “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ 

υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)”. 
6
 Θ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ορίηεται ςτο άρκρο 367 του ν. 4412/2016 
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Σι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΥΥ7. 
Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 
Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 
Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά8. 

 

3.5 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ. 
 
Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  

 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.  

4.1 Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ. 
 
Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 
ςυμπεριλαμβανομζνου και δικαιωμάτων προαίρεςθσ, εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Υαράρτθμα Δ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου, 
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι 
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ 
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου 
τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  
 

4.2  Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία.  
 
Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Ξϊδικασ.  

4.3 Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
    Ξατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
   Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο  του ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα 
που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

                                            
7
 Χφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 19 του ΥΔ 39/4.5.2017 – Ξανονιςμόσ εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν ενϊπιον 

τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν 
8
 Υρβλ άρκρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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4.4 Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ. 
 
Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.  

4.5 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  
 
4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει 
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ. 
 

4.6 Ρροςφερόμενθ τιμι 
1. Θ προςφερόμενθ τιμι, ανά τμιμα, για το διαγωνιςμό μεταφοράσ μακθτϊν  Αϋ/κμιασ και Βϋ/κμιασ 

Εκπ/ςθσ, από τον τόπο κατοικίασ τουσ ςτα ςχολεία που φοιτοφν και αντίςτροφα, είναι το ςυνολικό κόςτοσ 
του τμιματοσ, ι του δρομολογίου εφαρμοηόμενθσ τθσ αντίςτοιχθσ ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ τιμζσ μονάδοσ, 
που προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ ςτθν προχπολογιςκείςα τιμι ζτςι όπωσ ζχει τεκεί από τθν περιφζρεια 
και θ οποία είναι μικρότερθ ι ίςθ από αυτι που προκφπτει ςφμφωνα με το παράρτθμα τθσ Ξ.Ω.Α. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ Βϋ/14-6-2013) «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ». 
Χτθν προςφερόμενθ τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΥΑ.  

2. Θ τελικι προςφερόμενθ τιμι ανά δρομολόγιο ι ανά τμιμα κα πρζπει να δίνεται ςε ΕΩΦΩ, μετά τθν 
εφαρμογι τθσ ενιαίασ ζκπτωςθσ ςτθν αξία ζκαςτου δρομολογίου ι τμιματοσ, και αυτι κα είναι θ 
προςφερόμενθ τιμι ανά δρομολόγιο ι τμιμα. Σ πολλαπλαςιαςμόσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ανά 
δρομολόγιο ι τμιμα δρομολογίων επί τισ θμζρεσ λειτουργίασ του δρομολογίου αποτελεί τθν ςυνολικι 
προςφορά για το κάκε ζνα από αυτά. Ψο άκροιςμα των προςφερομζνων τιμϊν  για κάκε ζνα από τα 
δρομολόγια του κάκε τμιματοσ αποτελεί τθν ςυνολικι οικονομικι προςφορά  του ςυμμετζχοντοσ για το 
τμιμα. Επιςθμαίνεται ότι για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά θ 
προςφερόμενθ τιμι διαφορετικά θ προςφορά ςτο ςφνολό τθσ για κάκε τμιμα κα απορρίπτεται . 

3. Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ δαπάνθ του ςυνοδοφ, 
όπου επιβάλλεται θ παρουςία του από τθν διακιρυξθ,  ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Υ.Α.  

4. Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ πλθν τθσ προβλεπόμενθσ από τθν ΞΩΑ αναπροςαρμογισ λόγω 
τιμισ καυςίμου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

5. Σι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν  υπογραφι τθσ  ςφμβαςθσ μζχρι 
τθ λιξθ τθσ, κακϊσ και για ενδεχόμενεσ  παρατάςεισ τθσ. 
 

4.7 Υπογραφι ςφμβαςθσ 
 

6. Σι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςζλκουν μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ 
ανακοίνωςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και εγγφθςθ 
καλισ εκτζλεςθσ αυτισ ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Υ.Α (όπωσ ορίηεται 
ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτιματοσ Γ).  Θ 
ςφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτο 
παράρτθμα Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Χε περίπτωςθ που ςε δρομολόγιο του τμιματοσ ι των τμθμάτων 
για τα οποία υπογράφεται θ ςφμβαςθ προβλζπονται ςυνοδοί, για κάκε ζνα από αυτοφσ ο ανάδοχοσ 
οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά για κάκε ζνα ςυνοδό: 

 Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ.  

 Υιςτοποιθτικό υγείασ, βάςει όςων αναφζρει θ Ωπουργικι Απόφαςθ 35797 (ΦΕΞ Β 1199/11-4-2012), 
άρκρο 1 όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχόσ του υποβλικθκε ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δε βρζκθκε να 
πάςχει από μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα μθ ςυμβατό με τθν απαςχόλθςι του.  

 Σποιοδιποτε ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει το ΑΦΠ του εργαηομζνου και τα ακριβι ςτοιχεία 
τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του.  

Ξαι ςε περίπτωςθ που από τθν κατάςταςθ των μεταφερομζνων μακθτϊν ΑΠΕΑ προκφπτει ανάγκθ ειδικισ 
εμπειρίασ  

 Βιογραφικό ςθμείωμα από το οποίο να προκφπτει εμπειρία ςε αντίςτοιχθ ι παρόμοια εργαςία (π.χ. 
ςυνοδόσ ΑμεΑ, βοθκθτικό προςωπικό ςε ΧΠΕΑ κλπ) ι να είναι γονζασ ΑμεΑ)   
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7. Πε τθν ανακοίνωςθ και τθν πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ 
ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί, ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα. 

8. Θ ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και θ πρόςκλθςθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι των 
ςυμβάςεων προσ τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ, γίνεται μετά τθ διενζργεια του προ-ςυμβατικοφ ελζγχου 
από το Ελεγκτικό Χυνζδριο και αν αυτόσ αποβεί κετικόσ. 

9. Πετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, 
υπογράφεται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου θ ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ 
επιςυνάπτεται ςτθ διακιρυξθ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β). Θ Ωπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα 
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου, με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτο διαγωνιςμό και θ οποία 
προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δε χωρεί οποιαδιποτε 
διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε 
κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου.  

10. Αναπόςπαςτο μζροσ τθσ ςφμβαςθσ αποτελοφν και οι όροι τθσ Διακιρυξθσ 3/2018. 
11. Χε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα 

μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί να 
τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και απόφαςθ του 
αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία ςυναινεί 
ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον. 

12. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν: 
α) Ζχει ολοκλθρωκεί το ζργο τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ ι λόγω λιξθσ 
του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.  
β) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι 
εκπτϊςεισ.  
γ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και 
αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ. 

13. Χε περίπτωςθ που το ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ αναδόχων, οι οποίοι υπζβαλαν κοινι προςφορά, 
κακζνασ από τουσ αναδόχουσ αυτοφσ ευκφνεται ςτο ακζραιο. 

14. Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ Ωπθρεςία 
επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ. 
 
 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.  

5.1 Τρόποσ πλθρωμισ.  
 
Θ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ μεταφορικοφ ζργου ςτουσ αναδόχουσ γίνεται ςφμφωνα με τθ προςφορά 
τουσ ζτςι όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τθ μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ όπωσ ορίηεται 
από το παρατθρθτιριο τιμϊν του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ για τον νομό. Θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ 
κόςτουσ δρομολογίου λόγω μθνιαίασ διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ του καυςίμου υπολογίηεται ςφμφωνα με 
τον μακθματικό τφπο που ιςχφει λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου του 
δρομολογίου, και προςαρμόηοντασ τον μακθματικό τφπο υπολογιςμοφ τθσ τιμισ των δρομολογίων 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ θμζρεσ  κατά τισ οποίεσ οι καιρικζσ ςυνκικεσ ιταν δυςμενείσ (χιόνι, παγετόσ, 
χαμθλζσ κερμοκραςίεσ) κλπ. εφόςον είναι απαραίτθτο. 
1. τθν παρακάτω ςχζςθ : 
     Για λεωφορεία  

(Ρ.Ξ.Δ.Ε.) = (Α.Χ.Α.Δ.) x *(Π.Ξ.Δ.Ε.)/(Π.Ξ.Δ.Δ..)+ 
 
Τπου: 
Ρ.Ξ.Δ.Ε.  = Ρζο Ξόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ 
Α.Χ.Α.Δ  = Αρχικό Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου 
Π.Ξ.Δ.Ε. = Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 
Υαραρτιματοσ με τιμι καυςίμου μθνόσ που εκτελείται θ ςφμβαςθ 
Π.Ξ.Δ.Δ.. =Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του Υαραρτιματοσ με τιμι 
καυςίμου με τθν οποία δθμοπρατικθκε θ ςφμβαςθ 
Για τα ΔΧ Επιβατικά  το κόςτοσ δρομολογίου δεν αναπροςαρμόηεται. 

2. Χε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου το νζο ςυμβατικό κόςτοσ 
για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που τροποποιείται υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω 
ςχζςθ: 

     Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 
(Ρ.Χ.Ξ.Δ.)=( Α.Χ.Ξ.Δ.)x *(Ρ.Π.Ξ.Δ.)/( Α.Π.Ξ.Δ.)+  
Τπου:  
Ρ.Χ.Α.Δ. = Ρζο Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου 
Α.Χ.Α.Δ  = Αρχικό Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου 
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Ρ.Π.Ξ.Δ. = Ρζο Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 
Υαραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ νζασ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι 
καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ  
Α.Π.Ξ.Δ. = Αρχικό Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 
Υαραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ αρχικισ  διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι 
καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ 

3. Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτουσ δικαιοφχουσ διενεργείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ αρ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τ Βϋ /14-6-2013) Ξ.Ω.Α.  

4. Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν μζχρι 
τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το οποίο 
κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι 
Ενότθτα Ξαςτοριάσ 

5. Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δθ  ςτθ Διεφκυνςθ 
Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

 Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ 
Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.  

 Βεβαίωςθ του Δ/ντι του οικείου ςχολείου ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι 
μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.  

 Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.  

 Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.  
6. Ψα ζξοδα μεταφοράσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον 

μεταφορζα.  
7. Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ μεταφορείσ: 

 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το 
Διευκυντι του ςχολείου.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, απεργίασ του 
διδακτικοφ προςωπικοφ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι του ςχολείου.  

 Χτισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, εφόςον τα ςχολεία 
παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

 Χτισ περιπτϊςεισ, που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων μακθτϊν.  

 Τταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 
8. Χε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότθτα 

του αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να 
μεριμνιςει για τθν αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ 
ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των μακθτϊν. 

Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτον ανάδοχο διενεργείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ ωσ άνω Ξ.Ω.Α. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τα Βϋ /14-6-2013). 

Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το 
οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι 
Ενότθτα Ξαςτοριάσ 

Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι,  Διεφκυνςθ 
Διοικθτικοφ Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ  τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 
1. Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ 

Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.  
2. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι 

μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.  
3. Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.  
4. Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  
5. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.  

 
Ψα ζξοδα μεταφοράσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν 
τον μεταφορζα  

 
 

5.2 Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ – Ευκφνεσ - Υποχρεϊςεισ.  
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5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ  από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του 
αρμόδιου οργάνου, εφόςον παραβιάςει τουσ όρουσ τθσ Χφμβαςθσ. 

 
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ  όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 
Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
β) να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ 
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 
5.2.2.  Ευκφνεσ υποχρεϊςεισ αναδόχων  

1. Κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ μακθτϊν. Ψο μεταφορικό μζςο  
λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ από τα κακοριςμζνα μζρθ ςε 
ςυνεννόθςθ με τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ ι τουσ οικείουσ τουσ, τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τθν 
ανακζτουςα Αρχι. Χε περίπτωςθ που προςωρινά  ι και οριςτικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό, 
ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι τουσ μακθτζσ και τουσ γονείσ και να 
οριςκεί νζο ςθμείο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ. Χε περίπτωςθ αςκενίασ των μακθτϊν τουσ οι 
γονείσ ζχουν τθν υποχρζωςθ να ενθμερϊνουν τθλεφωνικά τουσ αναδόχουσ να μθν 
παρουςιαςτοφν για τθν παραλαβι τουσ και για τθν μθ αναχϊρθςι τουσ από τισ ςχολικζσ μονάδεσ 
τθν ευκφνθ να ενθμερϊνουν τθλεφωνικά τουσ αναδόχουσ για τθν απουςία των μακθτϊν ζχουν οι 
Δ/ντζσ των ςχολικϊν μονάδων. 

2. Σ χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτα δυνατόσ και ο 
ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από 
αυτιν εξαρτάται θ ζγκαιρθ ζναρξθ των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των 
μακθτϊν. 

3. Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα. 
4. Ψα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό 

και ςτο πίςω μζροσ του αυτ/του τθ λζξθ «ΣΧΟΛΛΚΟ». 
5. Τλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν 

οπωςδιποτε ηϊνεσ αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ, 
πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ υπ’ αρικμ. Α-ΣΛΞ. 
61368/6146 Ω.Α. (Φ.Ε.Ξ Β’ 1894/22-12-04), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005) 
καταργείται θ υπ’ αρικμ. ΧΨ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’ αρικμ. Α-ΣΛΞ 51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 
1442) απόφαςθ του Ωπουργοφ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί 
εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν αςφαλείασ αυτοκινιτων που μεταφζρουν μακθτάσ και νιπια»), εκτόσ και 
αν θ εν λόγω απόφαςθ τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα 
κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  

6. Σ ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι  του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τθν  αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.  

7. Σι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ να  είναι ςυνεργάςιμοι, να  ςυμπεριφζρνονται  με 
ευγζνεια ςτουσ μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων ι 
των αναπλθρωτϊν τουσ, κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα 
είναι θ αρμόηουςα, από κάκε άποψθ. 

8. Σι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, 
που προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα 
τυχόν εμφανιηόμενα κζματα. Υροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται από ςυμπεριφορά μακθτϊν 
και επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι και ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ 
ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ καλζσ ςχζςεισ 
ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων μεταφοράσ. 

9. Σι ςυνοδοί που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναδόχουσ, όπου αυτό προβλζπεται από το 
δρομολόγιο, οφείλουν να είναι ενιλικα άτομα που θ φυςικι τουσ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ 
υγείασ τουσ, τουσ επιτρζπουν να αςκιςουν τα κακικοντα του ςυνοδοφ. Επίςθσ οφείλουν να μθ 
ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τον ρόλο τουσ. Ειδικότερα για τουσ ςυνοδοφσ 
ΑΠΕΑ, αν από τθν κατάςταςθ του μεταφερομζνου μακθτι υφίςταται ανάγκθ, πρζπει να υπάρχει 
αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςε παρόμοια κζςθ 

10. Ξάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο για 
το ζργο τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για 
ατυχιματα και υλικζσ ηθμίεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι 
ευκφνθ ζναντι τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ. Θ διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να 
καλφπτει τον ςυμβατικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ μεταφοράσ. Ψα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν 
υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ 
εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχιματα, που κα χρθςιμοποιιςει, κα ζχουν 
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τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο ελάχιςτθ αςφαλιςτικι κάλυψθ για ςωματικζσ 
βλάβεσ επιβαινόντων και τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ τρίτων. 

11. Ψθν ευκφνθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ για επιβίβαςι τουσ ςτο 
μεταφορικό μζςο, μζχρι τθν αποβίβαςθ για παράδοςι τουσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία-ςτάςεισ, 
ζχει ο οδθγόσ και ο/θ ςυνοδόσ του οχιματοσ. 

12. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν 
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν 
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ 

13. Σι ανάδοχοι  κα είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει να 
εφαρμόηουν όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ. 

14. Χε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αναδόχουσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο για 
οποιαδιποτε λόγο, για το οποίο ζχει υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ 
τθ ςχολικι χρονιά, τότε αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον 
Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Θ 
ειδοποίθςθ αυτι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθσ προβλεπόμενεσ από τθν  ςφμβαςθ 
κυρϊςεισ.. 

15. Ψα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον 
προβλεπόμενο τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

16. Απαγορεφεται θ, με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, 
δρομολογίων από τον ανάδοχο ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ 
μακθτζσ κακϊσ και θ απαίτθςθ  καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ. 

17.  Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςο του παρόντοσ άρκρου, όςο και των άλλων άρκρων τθσ 
διακιρυξθσ, επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ι και ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν 
κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ και των εξ’ αυτισ απορρεουςϊν 
ςυνεπειϊν. 

18. Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ, απζναντι ςτο Νόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν 
τιρθςθ των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά  και μόνο τυχόν ευκφνεσ.  

19. Αν αποδεδειγμζνα δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε θ ανακζτουςα Αρχι 
δφναται να επιβάλει μονομερϊσ ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, θ οποία ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με 
το ιμιςυ του θμερθςίου κόςτουσ του δρομολογίου, ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ παράβαςθ. Θ 
βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ των όρων κα κακορίςει και το τελικό φψοσ τθσ ποινικισ ριτρασ. 
Ενδεικτικά αναφζρονται οι παραβάςεισ: 

 Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςε αντικατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ ι μθ, 
εγκεκριμζνου οχιματοσ ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα οχιματα για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτθν αφετθρία του ι/και ςτο 
ςχολείο το πρωί. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτο ςχολείο για τθν επιςτροφι 
των μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα. 

 Πθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ και των ςτάςεων, εκτόσ 
από τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 

 Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. 

 Απουςία ςυνοδοφ από τθ διαδρομι. 

 Πεταφορά προςϊπων, που δεν δικαιοφνται να μεταφερκοφν. 
1. Χε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ  κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με 

απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου και  θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ 
τθσ Υεριφζρειασ. 

2. Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο αδικαιολογιτωσ, τότε πζραν τθσ μθ 
απόδοςθσ ςε αυτό του κόςτουσ του δρομολογίου, επιβαρφνεται με το ςφνολο των εξόδων που κα 
πραγματοποιιςει θ Υεριφζρεια για τθν αναπλιρωςθ του δρομολογίου και ωσ ποινικι ριτρα επιβάλλεται 
ςε αυτόν τουλάχιςτον το ιμιςυ του κόςτουσ του δρομολογίου. Χε περίπτωςθ που θ μθ πραγματοποίθςθ 
αδικαιολογιτωσ περιςςοτζρων από πζντε (5) δρομολογίων του τμιματοσ ςυνολικά ο ανάδοχοσ 
κυριςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ με απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου και θ εγγφθςθ καλισ 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Υεριφζρειασ . 

3. Θ είςπραξθ των προςτίμων γίνεται με παρακράτθςθ από τα οφειλόμενα ςτον ανάδοχο ι, ςε περίπτωςθ 
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο 
ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

4. Χε περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ 
ζνωςθσ. 
 

5.3 Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων.   
 
Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των 
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4. 
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν 





31 

 

από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου. 
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ.  

6.1  Χρόνοσ εκτζλεςθσ παροχισ υπθρεςίασ. 
 

6.1.1. Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου 
παράδοςθσ, υπό τισ  προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016  με  μζριμνα τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν 
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να ολοκλθρωκεί το ςυμβατικό ζργο, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

6.2  Δικαιϊματα προαίρεςθσ. 
 

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα προαίρεςθσ που δε μπορεί ςυνολικά να υπερβαίνει το 50% του 
προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2ςτ τθσ Ξ.Ω.Α. 
υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013). που αναλφεται ωσ κατωτζρω: 

 Ζωσ και το 20% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ ι δρομολογίου του διαγωνιςμοφ για τθν 
τροποποίθςι τουσ (δθλαδι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι διαδρομισ που 
οφείλεται ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι 
ςε κάποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων), όποτε προκφπτει 
ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 Θ δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ 
μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν  

 Ψα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ αςκοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ. 
 

6.3 Λοιποί όροι  
 
1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν 

κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ 
παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ 
κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και 
ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι 
υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ  Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

2. Χτισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων ο ανάδοχοσ ι οι 
ανάδοχοι των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο 
ςυγχρονιςμό τθν άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον τελικό 
προοριςμό τουσ. 

3. Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ 
ςχολικισ περιόδου, μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί 
αναλόγωσ, με μονομερι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία 
αυτϊν, όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με ςχετικι 
επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ 
εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

4. Σ ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και εξίςου 
κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι 
αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε τθν ακριβι 
και κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. Χε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότθσ 
βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των παιδιϊν με τθ χριςθ του προςφορότερου μζςου (ταξί κλπ.). 

5. Ψα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι 
μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ. Ψυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα δρομολόγια, τθν ϊρα 
αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, κα γίνονται μόνο 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του ςχολείου , τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ 
τθσ παροφςθσ.  
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6. Σε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι 
εκτζλεςθ του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ, 
αφοφ ελζγξει τθν ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν 
Ανακζτουςα Αρχι, τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων. 

7. Για ό,τι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και οι 
λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ, που διζπουν τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ  

 
 
 
 
 
 
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μεταφορά μακθτϊν από τον ανάδοχο των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ 
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2018 – 2019  από τον τόπο κατοικίασ τουσ προσ τισ 
ςχολικζσ μονάδεσ που φοιτοφν και αντίςτροφα, εκτελϊντασ τα δρομολόγια που αναφζρονται ςε κάκε 
Σμάδα του Υαραρτιματοσ Β, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ. 

Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 2.323.209,94 € ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24 
% και δικαιωμάτων προαίρεςθσ 50% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ και χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ: 
1.249.037,60 € δικαίωμα προαίρεςθσ: 624.518,81 €, ςφνολο προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου 
δικαιωμάτων προαίρεςθσ: 1.873.556,41 € και ΦΥΑ 24%: 449.653,54 €). 

 

 

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται μεταξφ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ και του αναδόχου βάςει τθσ 
κατακυρωτικισ απόφαςθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ και τθσ 
διακιρυξθσ. 

Σ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςτισ 31/08/2019, με 
δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν ι 
ςφμφωνα με κείμενθ νομοκεςία περί παρατάςεων των ςχολικϊν δρομολογίων , με αντίςτοιχθ αφξθςθ του 
ςυμβατικοφ αντικειμζνου υπό τουσ αυτοφσ όρουσ και ςυμφωνίεσ, με μονομερι ζγγραφθ διλωςθ του 
Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ, απευκυνόμενοσ ςτον μεταφορζα εγκαίρωσ και προ τθσ λιξεωσ τθσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β – τμιματα δρομολογίων 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ Β. 

ΤΜΘΜΑΤΑ ΔΟΜΟΛΟΓΛΩΝ 
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-  
Σθμ.:1) Δρομολόγιο 2 του Τμιματοσ 12: Το Λεωφορείο δεν ξεπερνά ποτζ τουσ 50 μακθτζσ γιατί το πρωί παίρνει από Αντίγονο και Ρελαργό 29 μακθτζσ που αφινει τουσ 27 ςτον Φιλϊτα και μετά παίρνει από Λεβαία μζχρι 12 μακθτζσ για τα Λφκεια Αμυνταίου 
και για 25 μακθτζσ για τον Φιλϊτα τουσ οποίουσ αφινει και ςυνεχίηει για Αμφνταιο με 12 από Λεβαία και 2 από Ρελαργό, και 2) Δρομολόγιο (5) Τμιματοσ 12: Οι μακθτζσ του Λυκείου Αμυνταίου από τθ Λεβαία (1 για ΓΕΛ Αμυνταίου και 11 για ΕΡΑΛ 
Αμυνταίου) μπορεί να εξυπθρετθκοφν και από το δρομολόγιο (2) του Τμιματοσ 12. Το λεωφορείο του δρομολογίου αυτοφ παίρνει τουσ 17 μακθτζσ του Γυμναςίου Φιλϊτα και τουσ 8 του Λυκείου Φιλϊτα και μπορεί να πάρει μζχρι 12 μακθτζσ των Λυκείων 
Αμυνταίου, αφινει τουσ μακθτζσ του Γυμναςίου και Λυκείου Φιλϊτα και ςυνεχίηει Αμφνταιο με τουσ 2 μακθτζσ του Ρελαργοφ για του ΕΡΑΛ Αμυνταίου και μζχρι 12 μακθτζσ των ΓΕΛ και ΕΡΑΛ Αμυνταίου.  
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Σ υπολογιςμόσ των τιμϊν του Υίνακα δρομολογίων (Οεωφορείων) τθσ παροφςθσ διακιρυξθσ του Υαραρτιματοσ Β ζχουν υπολογιςτεί με τθ τιμι Diesel μθνόσ Απριλίου 2018, οι οποίεσ και κα αναπροςαρμόηονται 
ανά μινα με βάςθ τθ τιμι Diesel. 
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ΣΜΖΜΑ 16: ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΜΔ Γ.Υ. ΑΤΣΟΚΗΝΖΣΑ (ΣΑΞΗ) ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ 2017-2018 

  
ΔΞΤΠΖΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΗΚΔ ΜΟΝΑΓΔ ΓΗΑΓΡΟΜΖ 
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ΠΑΡΑΛΑΒ

Ζ ΣΑΔΗ 

ΣΟΠΟ 
ΠΡΟΟΡΗ
ΜΟΤ 

ΜΟΝΖ ή 
ΓΗΠΛΖ 

ΓΗΑΓΡΟ
ΜΖ 

ΥΗΛΗ
ΟΜ
ΔΣΡ
ΗΚΖ 
ΑΠ
ΟΣ
Α
Ζ 

Δνη
ός 

πόλ
εως  
μικ
ρή 
κλί
ζη 

Δνη
ός 

πόλ
εως 
μεγ
άλη 
κλί
ζη 

Δκη
ός 

πόλ
εως 
μικ
ρή 
κλί
ζη 

Δκη
ός 

πόλ
εως 
μεγ
άλη 
κλί
ζη 

Σφν
ολο 
μον
ισ 

διαδ
ρομ
ισ 

 
Σφν
ολο 
διπλ

ισ 
διαδ
ρομ
ισ 

ΣΥΝ
ΟΔΟ

Σ 

ΣΗΜΖ 
ΑΡΥΗΚ

Ζ 
ΥΧΡΗ 
ΦΠΑ ΦΠΑ 

ΣΗΜΖ 
ΜΔ 

ΦΠΑ Εκ
τι

μ
ϊ

μ
εν

ο
σ 

α
ρ

ικ
μ

ό
σ 

δ
ρ

ο
μ

ο
λο

γί
ω

ν 
ζω

σ 
3

0-
6-

2
0

1
9 

Π
ζγ

ις
το

 κ
ό

ς
το

σ 
δ

ρ
ο

μ
ο

λο
γί

ω
ν 

μ
ε 

Φ
Υ

Α
 

Υ
ρ

α
ίρ

ες
θ

 5
0%

 ε
π

ί τ
ο

υ
 θ

μ
ερ

ι
ς

ιο
υ

 
π

ρ
ο

υ
π

ο
λο

γι
ηό

μ
εν

ο
υ

 κ
ό

ς
το

υ
σ 

 μ
ε 

Φ
Υ

Α
 

Π
ζγ

ις
το

 κ
ό

ς
το

σ 
δ

ρ
ο

μ
ο

λο
γί

ω
ν 

 μ
ε 

δ
ικ

α
ιϊ

μ
α

τα
 π

ρ
ο

α
ίρ

ες
θ

σ 
5

0
%

 κ
α

ι μ
ε 

Φ
Υ

Α
 

Π
ζγ

ις
το

 κ
ό

ς
το

σ 
δ

ρ
ο

μ
ο

λο
γί

ω
ν 

μ
ε 

δ
ικ

α
ιϊ

μ
α

τα
 π

ρ
ο

α
ίρ

ες
θ

σ 
5

0
%

 χ
ω

ρ
ίσ

 
Φ

Υ
Α

 

ΕΓ
ΓΩ

Θ
ΨΛ

Ξ
Θ

 Χ
ΩΠ

Π
ΕΨ

Σ
Χ

Θ
Χ 

2
%

 

1 
5ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από  5εο Δξγ. 
Καηνηθίεο (κεηά ηνλ 
. Ηωαλλίδε) 1 
Νήπην θαη 1 
πξνλήπην, θαη 4εο 
Δξγαη. Καηνηθίεο 
(Αγ. Μελά) 1 λήπην     3 

5ες Νέες 
Δργαη. 
Καηοικίες 
(μεηά ηον 
. 
Ηωαννίδη) 
1 νήπιο και 
1 
προνήπιο 

 4ες Ν. 
Δργ. 
Καηοικίες 
(Αγ. Μηνά) 
1 νήπιο 

5ν 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 

ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
13.00 

2,8
Υ2=
5,6 2,8       2,8 5,6 ΌΥΗ 21,17 5,08 26,25 175 4593,89 2296,95 6890,84 5557,13 111,14 

2 

5ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ & 4ο 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από  5εο λέεο 
εξγαηηθέο θαηνηθίεο 
(κεηά . Ηωαλλίδε) 1 
λήπην, από 
Δξγ.Καηνηθίεο Αγ. 
Μελά 2 πξνλήπηα 
γηα 5ν Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλα θαη από 
5εο Δξγαηηθέο 
θαηνηθίεο (κεηά . 
Ηωαλλίδε) 1 
πξνλήπην γηα ην 4ν 
Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλαο 4 

5ες νέες 
εργαηικές 
καηοικίες 
(μεηά . 
Ηωαννίδη) 
1 νήπιο και 
1 
προνήπιο  

και Δργ. 
Καηοικίες 
Αγ. Μηνά 2 
& 4ο 
ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

5ν 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 

ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ  
16.00 

2,8
Υ2=
5,6 2,8       2,8 5,6 ΌΥΗ 21,17 5,08 26,25 175 4593,89 2296,95 6890,84 5557,13 111,14 
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3 
5ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από . Ηωαλλίδε 3 
πξνλήπηα ζην 5ν 
Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλαο   3 

. 
Ηωαννίδης 
3   

5ν 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 

ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ME 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΣΑ 

3 
ΠΡΟΝΖ

ΠΗΑ 
ΣΗ13.0

0 
3ρ2
=6 3       3 6 ΌΥΗ 21,63 5,19 26,82 175 4693,71 2346,86 7040,57 5677,88 113,56 

4 

5ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ & 4ο 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από . Ηωαλλίδε 2 
πξνλήπηα γηα ην 5ν 
Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλαο θαη 1 
πξνλήπην γηα ην 4ν 
Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλαο 3 

. 
Ηωαννίδης 
3   

4ν & 5ν 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 

ΦΛΧΡΗΝ
Α 

 ME 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΣΑ 
2 ΝΖΠΗΑ 
ΣΗ13.0

0 
3ρ2
=6 3       3 6 ΌΥΗ 21,63 5,19 26,82 175 4693,71 2346,86 7040,57 5677,88 113,56 

5 
5ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από 5ν 
Νεπηαγωγείν 
Φιώξηλαο πξνο . 
Ηωαλλίδε 1  
πξνλήπην  1 

5ο 
ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ    

. 
Ηωαλλίδε

ο 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 3 3       3 3 ΌΥΗ 10,82 2,60 13,42 175 2347,94 1173,97 3521,91 2840,25 56,81 

6 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΠΔΡΑΜΑΣΟ 

 Από Κολτική 1 
προνήπιο προς ηο 
Νηπιαγωγείο 
Περάζμαηος με 
επιζηροθή ζηις 
16.00 1 Κολτική 1   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 

ΠΔΡΑΜ
ΑΣΟ  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 

2,6
Υ2=
5,2     2,6   2,6 5,2 ΌΥΗ 19,61 4,71 24,32 175 4255,37 2127,69 6383,06 5147,63 102,95 

7 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΡΜΔΝΟΥΧΡΗΟΤ 

Από Μεζνλήζη  ηξία 
(3) λήπηα πξνο ην 
Νεπηαγωγείν 
Αξκελνρωξίνπ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00 ηα δύν λήπηα 
(Σζνύζα) από ηα 3 3 

ΜΔΟΝΖΗ 
3   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΡΜΔΝ
ΟΥΧΡΗΟ

Τ  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 

1,9
Υ2=
3,8     1,9   1,9 3,8 ΌΥΗ 18,29 4,39 22,68 175 3968,93 1984,47 5953,40 4801,13 96,02 

8 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΡΜΔΝΟΥΧΡΗΟΤ 

Από Νεπηαγωγείν 
Αξκελνρωξίνπ έλα 
(1) λήπην γηα ην 
Μεζνλήζη κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.00   1 

ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ 

ΑΡΜΔΝΟΥ
ΧΡΗΟΤ 1    

ΜΔΟΝ
ΖΗ 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
13.00 1,9     1,9   1,9 1,9 ΌΥΗ 9,15 2,20 11,35 175 1985,55 992,78 2978,33 2401,88 48,04 





57 

 

9 
1ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ  

Από Φλάμποσρο 
δύο (2) νήπια και 
από Άγιο 
Βαρθολομαίο 
μεηαθορά ενός (1) 
νηπίοσ προς ηο 1ο 
Νηπιαγωγείο 
Αμμοτωρίοσ με 
επιζηροθή ζηις 
13.00   3 

ΦΛΑΜΠΟΤ
ΡΟ 2 

ΑΓΗΟ 
ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΗΟ 1 

1ο 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥ
ΧΡΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
13.00 

13,8
Υ2=
27,6     13,8   13,8 27,6 ΌΥΗ 40,78 9,79 50,57 175 8849,26 4424,63 13273,89 10704,75 214,10 

10 
1ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ  

 Από Παλαίζηρα 2 
νήπια για ηο 1ο 
Νηπιαγωγείο 
Αμμοτωριοσ με 
επιζηροθή   2 

ΠΑΛΑΗΣΡ
Α 2   

1ο 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥ
ΧΡΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ  

3,9
Υ2=
7,8     3,9   3,9 7,8 ΌΥΗ 22,07 5,30 27,37 175 4789,19 2394,60 7183,79 5793,38 115,87 

11 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 

Από ΜΔΟΥΧΡΗ (1 
καζεηήο) – ΗΣΗΑ (3 
καζεηέο) – 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   4 

ΜΔΟΥΧΡΗ 
(1 
μαθηηής)  

 ΗΣΗΑ (3 
μαθηηές 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΠΑΠΑΓΗ
ΑΝΝΖ, 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΟΗ 

2 
ΜΑΘΖΣ
Δ ΣΖ 
ΗΣΗΑ  

ΚΑΗ Ο 1 
ΑΘΖΣΖ 
ΑΠΌ ΣΟ 
ΜΔΟΥ

ΧΡΗ ΣΗ 
13.00 

10,3
Υ2=
20,6     10,3   10,3 20,6 ΌΥΗ 34,17 8,20 42,37 175 7414,89 3707,45 11122,34 8969,63 179,39 

12 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΠΑΠΑΓΗΑΝΝΖ 

  Σν πξωί από 
Σξηπόηακν 
κεηαθνξά 1 λεπίνπ 
πξνο ην 
Νεπηαγωγείν 
Παπαγηάλλε θαη 
επηζηξνθή  16.00 
έλα λήπην πξνο Ηηηά 
θαη 1 λήπην πξνο 
Σξηπόηακν 

1+
1 

ΣΡΗΠΟΣΑΜ
Ο 1 ηο 
πρωί και 
ηο 
μεζημέρι 

ΠΡΟ ΗΣΗΑ 
1 
επιζηροθή 
ηο 
μεζημέρι 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΠΑΠΑΓΗ
ΑΝΝΖ, 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
1+1 

ΝΖΠΗΑ 
16.00 

1,8 
ΥΗΛ. 
ΣΟ 
ΠΡ
ΧΗ 

ΚΑΗ 
7,4 
ΣΟ 
ΜΔ
Ζ
ΜΔ
ΡΗ      

1,8+
7,4   

1,8+
7,4 9,2 ΌΥΗ 23,39 5,61 29,00 175 5075,63 2537,82 7613,45 6139,88 122,80 
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13 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ Α. 
ΚΑΛΛΗΝΗΚΖ 

  Από Νίθε 2 λήπηα 
ζην Νεπηαγωγείν  
Α. Καιιηλίθεο  
καζεηέο κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13,00.   2 ΝΗΚΖ 2   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
Α. 
ΚΑΛΛΗΝΗ
ΚΖ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
13.00 

7ρ2
=14     7   7 14 ΌΥΗ 27,93 6,70 34,63 175 6060,81 3030,41 9091,22 7331,63 146,63 

14 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 

  Από Κξαηεξό 1 
λήπην θαη από Αγ. 
Παξαζθεπή  
κεηαθνξά ηξηώλ  (3) 
λεπίωλ  πξνο ην 
Νεπηαγωγείν Κ. 
Κιεηλώλ  κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00  4 

ΚΡΑΣΔΡΟ 
1 

ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔ
ΤΖ 3 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 

12,4
Υ2=
24,8
0     12,4   12,4 24,8 ΌΥΗ 38,35 9,20 47,55 175 8321,95 4160,98 12482,93 10066,88 201,34 

15 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από Παξόξη  1 
λήπην θαη από Α. 
Κιεηλέο 2 καζεηέο,  
πξνο ην 
Νεπηαγωγείν Κ. 
Κιεηλώλ  κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00  θαη 1 
καζεηήο από 
Παξόξη γηα ην 
Γεκνηηθό Κ. 
Κιεηλώλ 4 ΠΑΡΟΡΗ 1 

ΑΝΧ 
ΚΛΔΗΝΔ 2 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν & 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ Κ. 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 

5,4
Υ2=
10,8
0     5,4   5,4 10,8 ΌΥΗ 24,91 5,98 30,89 175 5405,47 2702,74 8108,21 6538,88 130,78 

16 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από Αγ. Παξαζθεπή 
2 λήπηα γηα ην 
Νεπηαγωγείν Κ. 
Κιεηλώλ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.00  2 

ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔ
ΤΖ 2   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
13.00 

5,6
Υ2=
11,2     5,6   5,6 11,2 ΌΥΗ 25,28 6,07 31,35 175 5485,76 2742,88 8228,64 6636,00 132,72 

17 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 

  Από Αθξίηα 
κεηαθνξά δύν (2)  
λεπίωλ  πξνο  ην 
Νεπηαγωγείν Κ. 
Κιεηλώλ κε 
επηζηξνθή ην 1 ζηηο 
13.00 1 ΑΚΡΗΣΑ 2   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΣΟ 
1 ΝΖΠΗΟ 
ΣΗ 
13.00 

10,4
Υ2=
20,8       10,4 10,4 20,8 ΌΥΗ 35,03 8,41 43,44 175 7601,51 3800,76 11402,27 9195,38 183,91 
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18 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από Νεπηαγωγείν 
Κ. Κιεηλώλ πξνο 
ηνλ Αθξίηα 
κεηαθνξά ελόο (1)  
λεπίνπ  ΜΟΝΟ 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00 1 

ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 
1   

ΑΚΡΗΣΑ
 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΣΟ 
1 ΝΖΠΗΟ 
ΣΗ 
16.00 10,4       10,4 10,4 10,4 ΌΥΗ 17,85 4,28 22,13 175 3873,45 1936,73 5810,18 4685,63 93,71 

19 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΣΡΟΠΑΗΟΤΥΟΤ 
ΔΓΡΑ ΤΓΡΟΤΑ 

  Από  Πνιππόηακν 
2 καζεηέο, από 
Αηξαπό 1 καζεηή 
ζην Νεπηαγωγείν 
Σξνπαηνύρν (έδξα 
Κ. Τδξνύζα), κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.00. 3 

ΠΟΛΤΠΟΣ
ΑΜΟ 2 

ΑΣΡΑΠΟ 
1 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΣΡΟΠΑΗ
ΟΤΥΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

12,8
Υ2=
25,6     12,8   12,8 25,6 ΌΥΗ 39,35 9,44 48,79 175 8538,95 4269,48 12808,43 10329,38 206,59 

20 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΣΡΟΠΑΗΟΤΥΟΤ 
ΔΓΡΑ ΤΓΡΟΤΑ 

Από Σξνπαηνύρν 2 
λήπηα πξνο ην 
Νεπηαγωγείν 
Σξνπαηνύρνπ (έδξα 
Κ. Τδξνύζα)  κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.00 2 

ΣΡΟΠΑΗΟΤ
ΥΟ 2   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΣΡΟΠΑΗ
ΟΤΥΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

2,8
Υ2= 
5,6     2,8   2,8 5,6 ΌΥΗ 19,99 4,80 24,79 175 4337,83 2168,92 6506,75 5247,38 104,95 

21 
3ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από 3ν ΥΛΜ 
ΦΛΧΡΗΝΑ – 
ΑΡΜΔΝΟΥΧΡΗΟΤ 
(1 καζεηήο) – 3ν 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:15.   1 

3ο ΥΛΜ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 
– 
ΑΡΜΔΝΟΥ
ΧΡΗΟΤ 1   

3ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

3ρ2
=6     3   3 6 ΌΥΗ 20,37 4,89 25,26 175 4420,29 2210,15 6630,44 5347,13 106,94 

22 

3ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 
& 3ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Πξώηε 1 
καζεηήο γηα ην 3ν 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ θαη από 
3ν ρηι. Πξώηεο- 
Φιώξηλαο 1 λήπην 
ΜΟΝΟ ην πξωί, ΚΑΗ 
από νδό 
Φιακνπξηάο 8 έλαο 
καζεηήο θαη από 
νδό Φιακνπξηάο 
αξηζ. 2 έλαο 
καζεηήο πξνο ην 3ν 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ κε 
επηζηξνθή 13:15. 4 ΠΡΧΣΖ 1 

ΟΓΟ 
ΦΛΑΜΟΤΡ
ΗΑ 2 
ΜΑΘΖΣΔ 

3ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 
ΣΟΤ 3 
ΜΑΘΖΣ
Δ 
ΔΚΣΟ 
ΣΟΤ 1 
ΝΖΠΗΟΤ 

6ρ2
=12,     6   6 12 ΌΥΗ 26,04 6,25 32,29 175 5650,68 2825,34 8476,02 6835,50 136,71 
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23 
3ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από 3ο 
Νηπιαγωγείο 
Φλώρινας για ηο 
3ο τλμ Φλώρινας - 
Πρώηης 1 

3ο 
ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ   

3ο τλμ 
Φλώριν
ας - 
Πρώηης 
1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 3     3   3 3 ΌΥΗ 10,19 2,45 12,64 175 2211,23 1105,62 3316,85 2674,88 53,50 

24 
5ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από νδό Κ. Εώε  1  
καζεηήο πξνο ην 5ν  
Γεκνηηθό ρνιείν 
Φιώξηλαο κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15.   1 Κ. ΕΧΖ 1    

5ο 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜ. 
ΥΟΛΔΗ
Ο 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

2,8
Υ2= 
5,6 2,8       2,8 5,6 ΌΥΗ 21,17 5,08 26,25 175 4593,89 2296,95 6890,84 5557,13 111,14 

25 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

 Από Παπαγηάλλε  1  
καζεηήο πξνο ην 5ν 
Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Φιώξηλαο 
κε επηζηξνθή ζηηο 
13.15.   1 

ΠΑΠΑΓΗΑΝ
ΝΖ 1   

5ο 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜ. 
ΥΟΛΔΗ
Ο 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

12,8
Υ2=
25,6     12,8   12,8 25,6 ΌΥΗ 38,89 9,33 48,22 175 8439,13 4219,57 12658,70 10208,63 204,17 

26 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

Από  
αξαληαπόξνπ 26 
κεηαθνξά 1 καζεηή 
πξνο ην 5ν ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 16:00.   1 

αρανηαπ
όροσ 26 
μαθηηής 1   

5ο 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜ. 
ΥΟΛΔΗ
Ο 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

3Υ2
=6 3       3 6 ΌΥΗ 21,63 5,19 26,82 175 4693,71 2346,86 7040,57 5677,88 113,56 

27 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

 Από Νέν Καύθαζν 
1 καζεηήο – θαη από 
Αλω Kαιιηλίθε 1 
καζεηήο πξνο ην 5ν 
ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13.15 
κνλν ηνλ καζεηή 
ζηελ Άλω Καιιηλίθε.   2 

ΝΔΟ 
ΚΑΤΚΑΟ
 1 

ΑΝΧ 
ΚΑΛΛΗΝΗΚ
Ζ 1 

5ο 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜ. 
ΥΟΛΔΗ
Ο 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
ΜΟΝΟ 
ΣΟΝ 
ΜΑΘΖΣ
Ζ ΑΠΌ 
ΣΖΝ 
ΑΝΧ 
ΚΑΛΛΗΝΗ
ΚΖ ΣΗ 
13.15 

16,1
0Υ2
= 
33,2
0     

16,1
+11,
8   

16,1
+11,
8 27,9 ΌΥΗ 41,06 9,85 50,91 175 8910,02 4455,01 13365,03 10778,25 215,57 
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28 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

Από Διδικό 
Γημοηικό τολείο 
Φλώρινας ζηνλ 
Νέν Καύθαζν έλαο 
(1) καζεηεο ΜΟΝΟ 
επηζηξνθή 16.00 1 

5ο ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜ. 
ΥΟΛΔΗΟ   

ΝΔΟ 
ΚΑΤΚΑ
Ο 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 16,3     16,3   16,3 16,3 ΌΥΗ 22,75 5,46 28,21 175 4936,75 2468,38 7405,13 5971,88 119,44 

29 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

 Από Η. Άξηε 14 
κεηαθνξά κίαο (1) 
καζήηξηαο θαη από 
Ραθνβίηε 4 κία (1) 
καζήηξηα πξνο ην 
4/Θ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 16:00.   

2 

Η. ΑΡΣΖ 14 
μία (1) 
μαθήηρια 

Ρακοβίηη 4 
μία (α) 
μαθήηρια 

4/Θ 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

2,3
Υ2=
4,6 2,3       2,3 4,6 ΌΥΗ 20,01 4,80 24,81 175 4342,17 2171,09 6513,26 5252,63 105,05 

30 

4/Θ ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ ΟΓΟ 
ΚΟΝΣΟΠΟΤΛΟΤ 16 

Από Οδό Αεξόπνπ 
1 (1 καζήηξηα) κε 
επηζηξνθή 16:00 – 
θαη από νδό 
πειηάδνπ 1 (1 
καζήηξηα) κόλν ην 
πξωί γηα ην 4/Θ 
ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ.   

2 
ΑΔΡΟΠΟΤ 
1 

ΠΖΛΗΑΓΟ
Τ 1 

4/Θ 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

2,1
Υ2=
4,2 2,1       2,1 4,2 ΌΥΗ 19,55 4,69 24,24 175 4242,35 2121,18 6363,53 5131,88 102,64 

31 

6ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ & 1ο 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Κιαδνξάρε 
κεηαθνξά 1 καζεηή 
θαη από Πξώηε  δύν 
(2) καζεηέο  πξνο 
ην 6ο Γημοηικό 
Φλώρινας θαη   από 
Πξώηε κεηαθνξά 
ελόο (1) αθόκα 
καζεηή πξνο ην 1ο 
Γημοηικό 
Φλώρινας κε 
επηζηξνθή όιωλ 
ζηηο 13.15 4 

Κλαδοράτ
η 1 

ΠΡΧΣΖ 2 + 
1 (1ο τλμ, 
Φλώρινας 
Κ. 
Κλεινών) 

6ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ + 1ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

7,6
Υ2=
15,2
0     7,6   7,6 15,2 ΌΥΗ 29,06 6,97 36,03 175 6306,02 3153,01 9459,03 7628,25 152,57 
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32 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από 
ΠΟΛΤΠΛΑΣΑΝΟ (1 
καζεηήο) – 6ν ΥΛΜ 
ΦΛΧΡΗΝΑ – ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ (1 
καζήηξηα) – 
ΠΔΗΡΑΜΑΣΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:15.   2 

ΠΟΛΤΠΛΑ
ΣΑΝΟ 1 

 6ο ΥΛΜ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 
– ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 
1  

ΠΔΗΡΑΜ
ΑΣΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

13Υ
2=2
6     13   13 26 ΌΥΗ 39,27 9,42 48,69 175 8521,59 4260,80 12782,39 10308,38 206,17 

33 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

 Από   Α. Κιεηλέο 
πξνο Γεκνηηθό 
ζρνιείν Κ. Κιεηλώλ  
4 καζεηέο  κε 
επηζηξνθή νη 2 
καζεηέο ζηηο 13.15.   4 

ΑΝΧ 
ΚΛΔΗΝΔ 4   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ Κ. 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΟΗ 
2 
ΜΑΘΖΣ
Δ ΣΗ 
13.15 

2,4
Υ2=
4,8     2,4   2,4 4,8 ΌΥΗ 19,24 4,62 23,86 175 4175,08 2087,54 6262,62 5050,50 101,01 

34 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από  ην Γεκνηηθό 
ρνιείν Κ. Κιεηλώλ 
πξνο ηηο Α. Κιεηλέο 
2 καζεηέο ΜΟΝΟ 
επηζηξνθή   ζηηο 
16.00. 

2 

ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο Κ. 
ΚΛΔΗΝΧΝ   

ΑΝΧ 
ΚΛΔΗΝΔ
 2 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 16 2,4     2,4   2,4 2,4 ΌΥΗ 9,62 2,31 11,93 175 2087,54 1043,77 3131,31 2525,25 50,51 

35 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από ΑΚΡΗΣΑ (3 
καζεηέο) – 
ΟΛΟΖΜΔΡΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΧΝ, κε 
επηζηξνθή 13:15 (Οη 
ηξεηο καζεηέο).   3 ΑΚΡΗΣΑ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ Κ. 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

10,4
Υ2=
20,8       10,4 10,4 20,8 ΌΥΗ 35,45 8,51 43,96 175 7692,65 3846,33 11538,98 9305,63 186,11 

36 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Κάηω 
Κιεηλώλ  πξνο ηελ 
Αγία Παξαζθεπή 3 
καζεηέο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15 3 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο Κ. 
ΚΛΔΗΝΧΝ  

ΑΓΗΑ 
ΠΑΡΑΚΔ
ΤΖ 3   

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 5,6     5,6   5,6 5,6 ΌΥΗ 12,64 3,03 15,67 175 2742,88 1371,44 4114,32 3318,00 66,36 
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37 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

Γημοηικό τολείο 
Κάηω Κλεινών Από 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κάηω Κιεηλώλ  
πξνο ηνλ 
Πνιππιάηαλν 1 
καζεηή – ζην 
Δζληθό 1 καζεηή 
κόλν επηζηξνθή 
ζηηο 13.00 2 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο Κ. 
ΚΛΔΗΝΧΝ 
2 

ΠΟΛΤΠΛΑ
ΣΑΝΟ 1 -  

ΔΘΝΗΚΟ 
1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 9,3     9,3   9,3 9,3 ΌΥΗ 16,14 3,87 20,01 175 3502,38 1751,19 5253,57 4236,75 84,74 

38 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΚΛΔΗΝΧΝ 

 Από  Οδό 
Φιώξηλαο-
Κιαδνξάρεο 3 
καζεηέο πξνο ην 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κάηω Κιεηλώλ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00.  3 

ΟΓΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 
ΚΛΑΓΟΡΑ
ΥΖ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο ΚΑΣΧ 
ΤΓΡΟΤ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

2Υ2
=4     2   2 4 ΌΥΗ 18,48 4,44 22,92 175 4010,16 2005,08 6015,24 4851,00 97,02 

39 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΗΣΔΑ 

Από  Γεκνηηθό Ηηέαο 
2 καζεηέο πξνο 
Μεζόθακπν κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00 2 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΗΣΔΑ    

ΜΔΟΚ
ΑΜΠΟ 
2 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 9     9   9 9 ΌΥΗ 15,86 3,81 19,67 175 3441,62 1720,81 5162,43 4163,25 83,27 

40 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΗΣΔΑ 

Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Ηηέαο  πξνο 
ηνλ Σξηπόηακν 3 
καζεηέο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
16.15 3 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΗΣΔΑ    

ΣΡΗΠΟΣ
ΑΜΟ 3 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.15 4,6     4,6   4,6 4,6 ΌΥΗ 11,7 2,81 14,51 175 2538,9 1269,45 3808,35 3071,25 61,43 

41 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΗΣΔΑ 

 Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Ηηέαο  πξνο 
ηνλ Μεζνρώξη 4 
καζεηέο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00 3 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΗΣΔΑ    

ΜΔΟΥ
ΧΡΗ 4 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 7,5     7,5   7,5 7,5 ΌΥΗ 14,44 3,47 17,91 175 3133,48 1566,74 4700,22 3790,50 75,81 

42 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΤΓΡΟΤΑ 

 Από Γξνζνπεγή 3 
καζεηέο – πξνο 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κάηω Τδξνύζαο κε 
επηζηξνθή νη 2 
καζεηέο ζηηο 16.00 3 

ΓΡΟΟΠΖ
ΓΖ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο ΚΑΣΧ 
ΤΓΡΟΤ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΟΗ 
2 
ΜΑΘΖΣ
Δ ΣΗ 
16.00 

4,5
Υ2=
9       4,5 4,5 9 ΌΥΗ 23,68 5,68 29,36 175 5138,56 2569,28 7707,84 6216,00 124,32 
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43 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΤΓΡΟΤΑ 

  Από Κνιρηθή ην 
πξωί 3 καζεηέο 
πξνο ην Γεκνηηθό 
ρνιείν Κάηω 
Τδξνύζαο  κε 
επηζηξνθή νη 2 
καζεηέο ζηελ 
Κνιρηθή θαη 1 
ΜΟΝΟ καζεηήο ζηε 
Γξνζνπεγή ζηηο 
13.15.  (Γηαδξνκή 
Κνιρηθή-Πέξαζκα- 
Σξνπαηνύρνο- Κ. 
Τδξνύζα - 
Γξνζνπεγή). 

3+
1 ΚΟΛΥΗΚΖ 3 

ΠΔΡΑΜΑ-
ΣΡΟΠΑΗΟΤ
ΥΟ - 
ΓΡΟΟΠΖ
ΓΖ  1 

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο ΚΑΣΧ 
ΤΓΡΟΤ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

ΣΟ 
ΠΡ
ΧΗ 
8,7 
ΥΗΛ.  
& 
ΣΟ 
ΜΔ
Ζ
ΜΔ
ΡΗ 
8,7+
4,5     8,7 4,5 

8,7+
4,5 21,9 ΌΥΗ 35,87 8,61 44,48 175 7783,79 3891,90 11675,69 9415,88 188,32 

44 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΤΓΡΟΤΑ 

 Από  Άλω Τδξνύζα 
2 καζεηέο πξνο 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κάηω Τδξνύζαο κε  
επηζηξνθή ζηηο 
16.00  2 

ΑΝΧ 
ΤΓΡΟΤΑ 
2   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο ΚΑΣΧ 
ΤΓΡΟΤ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

3Υ2
=6     3   3 6 ΌΥΗ 20,37 4,89 25,26 175 4420,29 2210,15 6630,44 5347,13 106,94 

45 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ ΤΓΡΟΤΑ 

Από Γεκνηηθό Κ. 
Τδξνύζαο 1 
καζεηήο ζηελ 
Κνιρηθή ΜΟΝΟ 
επζηηξνθή ζηηο 
16.00. (Γηαδξνκή Κ. 
Τδξνύζα - 
Σξνπαηνύρνο - 
Πέξαζκα - Κνιρηθή) 1 

ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΑΣΧ 
ΤΓΡΟΤΑ
   

ΚΟΛΥΗΚ
Ζ 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 8,7     8,7   8,7 8,7 ΌΥΗ 15,57 3,74 19,31 175 3378,69 1689,35 5068,04 4087,13 81,74 

46 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΡΜΔΝΟΥΧΡΗΟΤ 

 Από Μεζνλήζη 3 
καζεηέο πξνο ην 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αξκελνρωξίνπ  κε 
επηζηξνθή ηνπο 2 
καζεηέο ζηηο 16.00.   3 

ΜΔΟΝΖΗ 
3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΑΡΜΔΝ
ΟΥΧΡΗΟ
Τ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ ΟΗ 
2 ΣΗ 
16.00 

1,9
Υ2=
3,8     1,9   1,9 3,8 ΌΥΗ 18,29 4,39 22,68 175 3968,93 1984,47 5953,40 4801,13 96,02 

47 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΡΜΔΝΟΥΧΡΗΟΤ 

 Από Γεκνηηθό 
ρνιείν 
Αξκελνρωξίνπ  1  
καζεηή πξνο ην 
Μεζνλήζη κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
15.00 1 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΑΡΜΔΝΟΥ
ΧΡΗΟΤ 1    

ΜΔΟΝ
ΖΗ 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 1,9     1,9   1,9 1,9 ΌΥΗ 9,15 2,20 11,35 175 1985,55 992,78 2978,33 2401,88 48,04 
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48 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΒΔΤΖ 

 Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Βεύεο  
πξνο ηνπο Λόθνπο 
3 καζεηέο  κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
15.00 3 

 ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΒΔΤΖ 3   ΛΟΦΟΗ 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.00 4,2     4,2   4,2 4,2 ΌΥΗ 11,32 2,72 14,04 175 2456,44 1228,22 3684,66 2971,50 59,43 

49 ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΒΔΤΖ 

Από Γεκνηηθό 
Βεύεο κεηαθνξά 3 
καζεηώλ γηα ηνπο 
Λόθνπο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15  3 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΒΔΤΖ 3   ΛΟΦΟΗ 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 4,2     4,2   4,2 4,2 ΌΥΗ 11,32 2,72 14,04 175 2456,44 1228,22 3684,66 2971,50 59,43 

50 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ 

Από ΑΓΗΟ 
ΒΑΡΘΟΛΑΜΑΗΟ (3 
καζεηέο) – 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ, κε 
επηζηξνθή 13:15.   3 

ΑΓΗΟ 
ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΗΟ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΑΜΜΟΥ
ΧΡΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

6,2
Υ2=
12,4     6,2   6,2 12,4 ΌΥΗ 26,42 6,34 32,76 175 5733,14 2866,57 8599,71 6935,25 138,71 

51 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ 

Από ΑΓΗΟ 
ΒΑΡΘΟΛΑΜΑΗΟ (3 
καζεηέο) – 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ, κε 
επηζηξνθή 13:15.   3 

ΑΓΗΟ 
ΒΑΡΘΟΛΟ
ΜΑΗΟ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΑΜΜΟΥ
ΧΡΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

6,2
Υ2=
12,4     6,2   6,2 12,4 ΌΥΗ 26,42 6,34 32,76 175 5733,14 2866,57 8599,71 6935,25 138,71 

52 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΔΛΗΣΖ 

Από  ΜΑΡΗΝΑ (1 
καζεηήο) – 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΔΛΗΣΖ, κε 
επηζηξνθή 16:15.   1 ΜΑΡΗΝΑ 1   

ΓΖΜΟΗ
ΣΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΜΔΛΗΣΖ
 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.15 

11,9
Υ2=
23,8     11,9   11,9 23,8 ΌΥΗ 37,19 8,93 46,12 175 8070,23 4035,12 12105,35 9762,38 195,25 

53 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΔΛΗΣΖ 

Από θνπό  πξνο 
ην Γεκνηηθό ρνιείν 
Μειίηεο 1 καζεηήο  
κε επηζηξνθή ζηηο 
16.00 1 ΚΟΠΟ 1   

ΓΖΜΟΗ
ΣΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΜΔΛΗΣΖ
 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

7,2
Υ2=
14,4     7,2   7,2 14,4 ΌΥΗ 28,31 6,79 35,10 175 6143,27 3071,64 9214,91 7431,38 148,63 

54 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΔΛΗΣΖ 

Από Λόθοσς 2 
μαθηηές προς ηο 
Γημοηικό τολείο 
Μελίηης, με 
επιζηροθή ζηις 
16.00 2 ΛΟΦΟΗ 2   

ΓΖΜΟΗ
ΣΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΜΔΛΗΣΖ
 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

4,3
Υ2= 
8,6     4,3   4,3 8,6 ΌΥΗ 22,83 5,48 28,31 175 4954,11 2477,06 7431,17 5992,88 119,86 
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55 
2ο ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

2ο Γσμνάζιο 
Φλώρινας Από ηο 
2ο Γσμνάζιο 
Φλώρινας προς ηο 
Κένηρο Κοιν. 
Μέριμνας 
Φλώρινας μόνο 
επιζηροθή ζηις 
14.00 Γεσηέρα έως 
Παραζκεσή όηαν 
ζσμβαίνει 1 

2ο 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
1     

ΚΔΝΣΡΟ 
ΠΑΗΓΗΚΖ
 
ΜΔΡΗΜΝ
Α 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
14.00 1,4     1,4   1,4 1,4 ΌΥΗ 8,67 2,08 10,75 175 1881,39 940,70 2822,09 2275,88 45,52 

56 ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΛΔΗΝΧΝ  

Από ΑΚΡΗΣΑ 
(1καζεηήο) ζην 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΚΛΔΗΝΧΝ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 14:00.   1 ΑΚΡΗΣΑ 1   

ΓΤΜΝΑ
ΗΟ 
ΚΛΔΗΝΧ
Ν 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
14.00 

10,4
Υ2=
20,8       10,4 10,4 20,8 ΌΥΗ 35,45 8,51 43,96 175 7692,65 3846,33 11538,98 9305,63 186,11 

57 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΜΜΟΥΧΡΗΟΤ 

 Από Παλαίζηρα 3 
για ηο Γσμνάζιο 
Αμμοτωρίοσ 3 

ΠΑΛΑΗΣΡ
Α 3   

ΓΤΜΝΑ
ΗΟ 
ΑΜΜΟΥ
ΧΡΗΟΤ 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 3,9     3,9   3,9 3,9 ΌΥΗ 11,04 2,65 13,69 175 2395,68 1197,84 3593,52 2898,00 57,96 

58 
1ο ΔΠΑΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 
& 3ο  ΓΔΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΑΚΡΗΣΑ (4 
καζεηέο) – 3ν ΓΔΛ 
ΦΛΧΡΗΝΑ (3 
μαθηηέο) θαη 1ν 
ΔΠΑΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 
(1 καζεηήο), κε 
επηζηξνθή 13:50.   4 ΑΚΡΗΣΑ 4   

3ο ΓΔΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α (3) & 
1ο ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α (1) 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.50 

18,7
Υ2= 
37,4       18,7 18,7 37,4 ΌΥΗ 50,91 12,22 63,13 175 11047,47 5523,74 16571,21 13363,88 267,28 

59 1ο ΔΠΑΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από 
ΣΡΗΑΝΣΑΦΤΛΛΗΑ 
(2 καζεηέο) – 1ν 
ΔΠΑΛ ΦΛΧΡΗΝΑ, 
κε επηζηξνθή 13:50.   2 

ΣΡΗΑΝΣΑΦ
ΤΛΛΗΑ 2   

1ο ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.50 

14Υ
2=2
8       14 14 28 ΌΥΗ 41,9 10,06 51,96 175 9092,3 4546,15 13638,45 10998,75 219,98 

60 3ο ΓΔΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Παξόξη 
κεηαθνξά 1 
καζεηώλ πξνο ην 
3ν ΓΔΛ Φιώξηλαο 
κε ωξάξην 8,10 κε 
14.00. 1 ΠΑΡΟΡΗ 1   

3ο ΓΔΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
14.00 

10Υ
2=2
0     10   10 20 ΌΥΗ 33,6 8,06 41,66 175 7291,2 3645,60 10936,80 8820,00 176,40 
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61 3ο ΓΔΛ ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από Αθξίηα 4 
καζεηέο πξνο ην 3ν  
ΓΔΛ Φιώξηλαο 4 ΑΚΡΗΣΑ 4   

3ο ΓΔΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
14.00 

18,7
Υ2= 
37,4       18,7 18,7 37,4 ΌΥΗ 50,91 12,22 63,13 175 11047,47 5523,74 16571,21 13363,88 267,28 

62 

ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΑΝΧ ΚΛΔΗΝΔ 
1 καζήηξηα θαη από 
Κιαδνξξάρε άιιε 
κία 1 καζήηξηα Β΄ 
ηάμεο γηα ην Δληαίν 
Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην – Λύθεην 
Φιώξηλαο, κε 
επηζηξνθή 13:00.   2 

ΑΝΧ 
ΚΛΔΗΝΔ 1 

ΚΛΑΓΟΡΑ
ΥΖ 1 

ΔΝΗΑΗΟ 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔ
ΛΜΑΣΗΚ
Ο 
ΓΤΜΝΑ
ΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

9,2
Υ2=
18,4     9,2   9,2 18,4 ΌΥΗ 32,09 7,70 39,79 175 6963,53 3481,77 10445,30 8423,63 168,47 

63 

ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από Κέληξν 
Κνηλωληθήο 
Μέξηκλαο Φιώξηλαο 
κεηαθνξά 3 
καζεηώλ πξνο 
Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Φιώξηλαο θαη 1 
καζήηξηα πξνο ην 
2ν Γπκλάζην 
Φιώξηλαο, ωξάξην 
8.10 κε 12.30 ή 
13.15. 4 

ΚΔΝΣΡΟ 
ΚΟΗΝΧΝΗΚ
Ζ 
ΜΔΡΗΜΝΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 
3 

2ο 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 
1 

ΔΝΗΑΗΟ 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔ
ΛΜΑΣΗΚ
Ο 
ΓΤΜΝΑ
ΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 12. 

1,4
Υ2=
2,8     1,4   1,4 2,8 ΌΥΗ 17,35 4,16 21,51 175 3764,95 1882,48 5647,43 4554,38 91,09 
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64 

ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Μπηδαλίνπ 12 
έλαο καζεηήο, από 
πειηάδνπ 2 έλαο 
καζεηήο, από 
Καιιέξγε 2 έλαο 
καζεηήο, από 
Κωλζηαληηλόπνπινπ 
13 έλαο καζεηήο, 
από Δι. Βεληδέινπ 5 
έλαο καζεηήο θαη 
από Καπ. Νηαιίπε 6 
έλαο καζεηήο γηα ην 
Δληαίν 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην- Λύθεην 
Φιώξηλαο κε 
επηζηξνθή  6 

ΦΛΧΡΗΝΑ 
6 
(ΟΚΣΑΘΔ
ΗΟ ΣΑΞΗ)   

ΔΝΗΑΗΟ 
ΔΗΓΗΚΟ 
ΔΠΑΓΓΔ
ΛΜΑΣΗΚ
Ο 
ΓΤΜΝΑ
ΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 

3Υ2
=6 3       3 6 ΌΥΗ 21,63 5,19 26,82 175 4693,71 2346,86 7040,57 5677,88 113,56 

65 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Νίθε 1 
καζεηήο – από Ν. 
Καύθαζν 1 καζεηήο 
πξνο ην Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   2 ΝΗΚΖ 1 

 ΝΔΟ 
ΚΑΤΚΑΟ
 1 

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

19,1
Υ2=
38,2     19,1   19,1 38,2 ΌΥΗ 50,8 12,19 62,99 175 11023,6 5511,80 16535,40 13335,00 266,70 

66 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από  ΝΔΔ 
ΔΡΓΑΣΗΚΔ 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ (κεηά 
ηνλ . Ηωαλλίδε) 1 
καζεηήο πξνο ην 
Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ κε 
επηζηξνθή 13:00. 1 

ΝΔΔ 
ΔΡΓΑΣΗΚΔ
 
ΚΑΣΟΗΚΗΔ 
1   

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

8Υ2
=16     8   8 16 ΌΥΗ 29,82 7,16 36,98 175 6470,94 3235,47 9706,41 7827,75 156,56 

67 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΠΔΡΑΜΑ (1 
καζεηήο) – Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   1 

ΠΔΡΑΜΑ 
1   

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

7,3
Υ2=
14,6     7,3   7,3 14,6 ΌΥΗ 28,5 6,84 35,34 175 6184,5 3092,25 9276,75 7481,25 149,63 

68 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΚΟΠΟ 1 
καζεηήο θαη από 
ΗΣΔΑ 1 καζεηήο – 
Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   2 ΚΟΠΟ 1 ΗΣΔΑ 1 

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

28,7
Υ2=
57,4     26,3 2,4 28,7 57,4 ΌΥΗ 54,49 13,08 67,57 175 11824,33 5912,17 17736,50 14303,63 286,07 
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69 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Φιώξηλα Η. 
Αξηε 1 έλαο (1) 
καζεηήο, θαη από 
Διεπζεξίαο 1 έλαο 
(1) καζεηήο πξνο 
Δ.Δ.Δ.Κ. Φιώξηλαο 
κε επηζηξνθή  2 

ΦΛΧΡΗΝΑ 
2   

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ  

3,35
Υ2=
6,7 3,35       3,35 6,7 ΌΥΗ 22,44 5,39 27,83 175 4869,48 2434,74 7304,22 5890,50 117,81 

70 
Δ.Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΛΔΒΑΗΑ (1 
καζεηήο) – 
ΑΜΤΝΣΑΗΟ (1 
καζεηήο) - Δ.Δ.Δ.Κ. 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   2 ΛΔΒΑΗΑ 1 

ΑΜΤΝΣΑΗΟ 
1 

 Δ.Δ.Δ.Κ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

39,4
Υ2=
78,8     39,3   39,3 78,6 ΌΥΗ 74,28 17,83 92,11 175 16118,76 8059,38 24178,14 19498,50 389,97 

71 

ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από  Λόθνπο 1 
καζεηήο θαη από 
ηηαξηά 1 καζεηήο 
θαη από Ηηέα 1 
καζεηήο γηα ην 
Δζπεξηλό Γπκλάζην  
– Λύθεην Φιώξηλαο, 
κε επηζηξνθή 21:40.   3 ΛΟΦΟΗ 1 

ΗΣΑΡΗΑ 1, 
ΗΣΔΑ 1 

ΔΠΔΡΗ
ΝΟΓΤΜ
ΝΑΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
21.40 

28,6
Υ2=
57,2
0     28,6   28,6 57,2 ΌΥΗ 54,05 12,97 67,02 175 11728,85 5864,43 17593,28 14188,13 283,76 

72 

ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΓΡΟΟΠΖΓΖ 
1 καζεηήο – 
ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - 
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 22:00.   

1 
ΓΡΟΟΠΖ
ΓΖ 1   

ΔΠΔΡΗ
ΝΟ 
ΓΤΜΝΑ
ΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
22.00 

14,5
Υ2=
29     7,4 7,1 14,5 29 ΌΥΗ 42,85 10,28 53,13 175 9298,45 4649,23 13947,68 11248,13 224,96 

73 

ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από Κνηλόηεηα 
Νίθεο έλαο καζεηήο  
θαη από Κάηω 
Κιεηλέο 1 καζεηήο 
ζην Δζπεξηλό 
Γπκλάζην Λύθεην 
Φιώξηλαο κε 
επηζηξνθή ζηηο  
22.00. 1 ΝΗΚΖ 1 

ΚΑΣΧ 
ΚΛΔΗΝΔ 1 

ΔΠΔΡΗ
ΝΟΓΤΜ
ΝΑΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
22.00 

19,4
0Υ2
=38,
80     19,4   19,4 38,8 ΌΥΗ 66,28 15,91 82,19 175 14382,76 7191,38 21574,14 17398,50 347,97 





70 

 

74 

ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ - ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΑΛΧΝΑ (1 
καζεηήο) – 
ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 21:40.   1 ΑΛΧΝΑ 1   

ΔΠΔΡΗ
ΝΟΓΤΜ
ΝΑΗΟ-
ΛΤΚΔΗΟ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
21.40 

9Υ2
=18     4,1 4,9 9 18 ΌΥΗ 32,23 7,74 39,97 175 6993,91 3496,96 10490,87 8460,38 169,21 

75 
ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝΑ: Από 
ΛΔΥΟΒΟ  1 
καζεηήο – ΠΔΓΗΝΟ 
2 καζεηέο - Λεβαία 
1 καζεηήο πξνο ην   
ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝΑ κε 
επηζηξνθή 21:20. 3 ΛΔΥΟΒΟ 1 

ΠΔΓΗΝΟ 2 -
ΛΔΒΑΗΑ 1 

ΔΠΔΡΗ
ΝΟ 
ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
22.00 

16,4
+12,
2+3
8,2=
66,8     59,8 7 66,8 

133,
6 ΌΥΗ 126,99 30,48 157,47 175 27556,83 13778,42 41335,25 33334,88 666,70 

76 
ΔΠΔΡΗΝΟ ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

 Από ΚΟΠΟ 1 
καζεηή θαη από 
ΛΟΦΟΤ 2 καζεηέο 
πξνο ην ΔΠΔΡΗΝΟ 
ΔΠΑΛ ΦΛΧΡΗΝΑ, 
κε επηζηξνθή 21:20.   3 ΚΟΠΟ 1 ΛΟΦΟΗ 2 

ΔΠΔΡΗ
ΝΟ 
ΔΠΑΛ 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
22.00 

32Υ
2=6
4     32   32 64 ΌΥΗ 60,48 14,52 75,00 175 13124,16 6562,08 19686,24 15876,00 317,52 

77 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από 'Αιωλα 1 
καζήηξηα πξνο ην 
ρνιείν Γεύηεξεο 
Δπθαηξίαο 1 ΑΛΧΝΑ 1   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

9Υ2
=18     4,1 4,9 9 18 ΌΥΗ 32,23 7,74 39,97 175 6993,91 3496,96 10490,87 8460,38 169,21 

78 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ηηαξηά 3 
καζεηέο – 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ κε 
επηζηξνθή 20:30. 3 ΗΣΑΡΗΑ 3   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

15,7
Υ2=
31,4
0     15,7   15,7 31,4 ΌΥΗ 44,37 10,65 55,02 175 9628,29 4814,15 14442,44 11647,13 232,94 
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79 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από Λεπθώλα  (2) 
καζεηέο πξνο ην  
ρνιείν Γεύηεξεο 
Δπθαηξίαο Φιώξηλαο 
έλαξμε 4,45 κ.κ  κε 
επηζηξνθή ζηηο 8,30 
κ.κ   2 

ΛΔΤΚΧΝΑ
 2   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

40,7
Υ2= 
81,4       40,7 40,7 81,4 ΌΥΗ 85,47 20,51 105,98 175 18546,99 9273,50 27820,49 22435,88 448,72 

80 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ 

Από ΝΗΚΖ (1 
καζεηήο) – 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΦΛΧΡΗΝΑ, κε 
επηζηξνθή 20:30.   1 ΝΗΚΖ 1   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

26,9
Υ2=
53,8
0     26,9   26,9 53,8 ΌΥΗ 50,84 12,20 63,04 175 11032,28 5516,14 16548,42 13345,50 266,91 

81 
1ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ  

ΑΠΟ ΧΣΖΡΑ (1 
καζεηήο) – 1ν 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ, κε 
επηζηξνθή 13:00.   1 

ΧΣΖΡΑ 
1   

1ο 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

4,2
Υ2=
8,4     4,2   4,2 8,4 ΌΥΗ 22,64 5,43 28,07 175 4912,88 2456,44 7369,32 5943,00 118,86 

82 
4ο ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ  &  

 Από ηε Βεγόξα 1 
λήπην θαη 1 
πξνλήπην πξνο  ην 
4ν Νεπηαγωγείν 
Ακπληαίνπ  2 ΒΔΓΟΡΑ 2   

4ο 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ & 
5ο 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

4,2
Υ2= 
8,4     4,2   4,2 8,4 ΌΥΗ 22,64 5,43 28,07 175 4912,88 2456,44 7369,32 5943,00 118,86 

83 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΞΗΝΟΤ 
ΝΔΡΟΤ 

Από Φαλό 3+1; 
καζεηέο   ζην 
Νεπηαγωγείν Ξ. 
Νεξνύ  κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.00   

3+
1; 

ΦΑΝΟ 
3+1   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
Ξ. 
ΝΔΡΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

3Υ2
=6     3   3 6 ΌΥΗ 20,37 4,89 25,26 175 4420,29 2210,15 6630,44 5347,13 106,94 
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84 

ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ  
ΞΗΝΟΤ ΝΔΡΟΤ & 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΞΗΝΟΤ 
ΝΔΡΟΤ 

   ΑΠΌ ΦΑΝΟ 1 
ΜΑΘΖΣΖ ΓΗΑ ΣΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ Ξ. 
ΝΔΡΟΤ ΜΔ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ ΣΗ 
16.00 - ΚΑΗ 1 
ΝΖΠΗΟ ΑΠΌ ΣΟ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ Ξ. 
ΝΔΡΟΤ ΣΟΝ 
ΦΑΝΟ ΜΔ  
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 16.00 

1+
1 

ΦΑΝΟ 2 
(1 ΑΠΌ ΣΟ 
ΦΑΝΟ ΓΗΑ 
ΣΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΞΗΝΟΤ 
ΝΔΡΟΤ &  
1 ΑΠΟ ΣΟ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ Ξ. 
ΝΔΡΟΤ ΓΗΑ 
ΣΟ ΦΑΝΟ )   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
Ξ. 
ΝΔΡΟΤ 
& 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ Ξ. 
ΝΔΡΟΤ 

ΜΟΝΟ  
ΔΠΗΣΡ

ΟΦΖ 
16.00 

3Υ2
=6     3   3 6 ΌΥΗ 20,37 4,89 25,26 175 4420,29 2210,15 6630,44 5347,13 106,94 

85 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

ΑΠΌ ΒΑΛΣΟΝΔΡΑ 
(2 καζεηέο)  ΚΑΗ 
ΑΠΌ  ΠΔΓΗΝΟ (1 
καζεηήο) ΠΡΟ ΣΟ 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ, κε 
επηζηξνθή 13.00   3 

ΒΑΛΣΟΝΔ
ΡΑ 2 ΠΔΓΗΝΟ 1 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 

6Υ2
=12     6   6 12 ΌΥΗ 26,04 6,25 32,29 175 5650,68 2825,34 8476,02 6835,50 136,71 

86 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

Από ΛΗΜΝΟΥΧΡΗ 1 
καζεηήο θαη από 
Πεδηλό 2 καζεηεο 
πξνο ην 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ κε 
επηζηξνθή 16.00 3 

ΛΗΜΝΟΥΧ
ΡΗ 1 ΠΔΓΗΝΟ 2 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16,00 

8,7
Υ2=
17,4     8,7   8,7 17,4 ΌΥΗ 31,14 7,47 38,61 175 6757,38 3378,69 10136,07 8174,25 163,49 

87 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΚΛΖΘΡΟΤ 

   Από   Αγξαπηδηέο 
1 καζεηήο ζην 
Νεπηαγωγείν  
θιεζξνπ  κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00.   1 

ΑΓΡΑΠΗΓΗΔ
 1   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΚΛΖΘΡ
ΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

4Υ2
=8     4   4 8 ΌΥΗ 22,26 5,34 27,60 175 4830,42 2415,21 7245,63 5843,25 116,87 

88 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΦΗΛΧΣΑ 

  Από Πειαξγό 1 
λήπην πξνο ην 
Οινήκεξν 
Νεπηαγωγείν 
Φηιώηα κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00.   1 

ΠΔΛΑΡΓΟ
 1   

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΦΗΛΧΣΑ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

5,3
Υ2=
10,6
0     5,3   5,3 10,6 ΌΥΗ 24,72 5,93 30,65 175 5364,24 2682,12 8046,36 6489,00 129,78 
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89 

1ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από  ΡΟΓΧΝΑ (1 
καζεηήο) – 
ΧΣΖΡΑ (2 
καζεηέο) – 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ, κε 
επηζηξνθή 13:15.   3 

ΡΟΓΧΝΑ 
1 

ΧΣΖΡΑ 
2 

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

8,2x
2= 
16,4     8,2   8,2 16,4 ΌΥΗ 30,2 7,25 37,45 175 6553,4 3276,70 9830,10 7927,50 158,55 

90 

1ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

 ΑΠΌ   ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ ΣΟ 
ΡΟΓΧΝΑ (1 
καζεηήο) ΜΟΝΟ 
επηζηξνθή 15.00.   1 

ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟ
Τ   

ΡΟΓΧΝ
Α 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.00 8,2     8,2   8,2 8,2 ΌΥΗ 15,1 3,62 18,72 175 3276,7 1638,35 4915,05 3963,75 79,28 

91 

2ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

2ο Γημοηικό 
τολείο Αμσνηαίοσ  
Από Πέηξεο 
κεηαθνξά 3 
καζεηώλ πξνο ην 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Ακπληαίνπ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15 3 ΠΔΣΡΔ 3   

2ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

5,2
Υ2= 
10,4     5,2   5,2 10,4 ΌΥΗ 24,53 5,89 30,42 175 5323,01 2661,51 7984,52 6439,13 128,78 

92 

2ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

  Από Πέηξεο 2 
καζεηέο ζην 2ν 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Ακπληαίνπ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
15.00.   2 ΠΔΣΡΔ 2   

2ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.00 

5,2
Υ2= 
10,4     5,2   5,2 10,4 ΌΥΗ 24,53 5,89 30,42 175 5323,01 2661,51 7984,52 6439,13 128,78 

93 

3ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από ηε Βεγόξα έλαλ 
καζεηή, πξνο ην 3ν 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Ακπληαίνπ ην πξωί 
8.15 κε επηζηξνθή 
ζηηο 13.15  1 ΒΔΓΟΡΑ 1   

3ο 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ  

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

4,2
Υ2=
8,4     4,2   4,2 8,4 ΌΥΗ 22,64 5,43 28,07 175 4912,88 2456,44 7369,32 5943,00 118,86 
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94 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

 Από Πύξγνπο έλαο 
(1) καζεηήο  ζην  
Γεκνηηθό ρνιείν 
Ακπληαίνπ  κε 
επηζηξνθή 12.30 1 ΠΤΡΓΟΗ 1   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13,15 

20,9
8Υ2
= 
41,9
6     

20,9
8   

20,9
8 

41,9
6 ΌΥΗ 39,65 9,52 49,17 175 8604,05 4302,03 12906,08 10408,13 208,16 

95 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

 Από Δξγαηηθέο 
θαηνηθίεο Ακπληαίνπ 
1 καζεηήο κε 
θηλεηηθά 
πξνβιήκαηα πξνο 
ην Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Ακπληαίνπ 
κε επηζηξνθή 13.15 1 

ΑΜΤΝΣΑΗΟ 
(Δργα. 
Καηοικίες) 
1   

ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

1,5
Υ2=
3     1,5   1,5 3 ΌΥΗ 17,54 4,21 21,75 175 3806,18 1903,09 5709,27 4604,25 92,09 

96 

ΔΗΓΗΚΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από ΞΗΝΟ ΝΔΡΟ (1 
καζεηήο) – ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ, κε 
επηζηξνθή 12:30.   1 

ΞΗΝΟ 
ΝΔΡΟ  1   

ΔΗΓΗΚΟ 
ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

4,7
Υ2=
9,4     4,7   4,7 9,4 ΌΥΗ 23,58 5,66 29,24 175 5116,86 2558,43 7675,29 6189,75 123,80 

97 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

   Από Νπκθαίν 
έλαο (1) καζεηήο  
ζην Γεκνηηθό 
ρνιείν Αεηνύ κε 
επηζηξνθή 13.15 .   1 

ΝΤΜΦΑΗΟ 
1   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΑΔΣΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 

8,6
Υ2=
17,2       8,6 8,6 17,2 ΌΥΗ 31,86 7,65 39,51 175 6913,62 3456,81 10370,43 8363,25 167,27 

98 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ 

 Από ην Γεκ. ρ. 
Αεηνύ (Αλάξγπξνη 3) 
ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡΟΦΖ 3 

ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΔΣΟΤ   

ΑΝΑΡΓΤ
ΡΟΗ 3 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 11,9     11,9   11,9 11,9 ΌΥΗ 18,6 4,46 23,06 175 4036,2 2018,10 6054,30 4882,50 97,65 

99 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΛΖΘΡΟΤ 

 Από Αγξαπηδηέο  
πξνο ην Γεκνηηθό 
ρνιείν θιήζξνπ 4 
καζεηέο ην πξωί 
8.00 κε επηζηξνθή 
ζηηο 16.00 4 

ΑΓΡΑΠΗΓΗΔ
 4   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΚΛΖΘΡ
ΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16,00 

4Υ2
=8     4   4 8 ΌΥΗ 22,26 5,34 27,60 175 4830,42 2415,21 7245,63 5843,25 116,87 
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100 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΛΖΘΡΟΤ 

 Από Γεκνηηθό 
ρνιείν θιήζξνπ 
πξνο ηηο Αγξαπηδηέο  
1 καζεηήο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15 1 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΥΟΛΔΗΟ 
ΚΛΖΘΡΟ
Τ   

ΑΓΡΑΠΗ
ΓΗΔ 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 4     4   4 4 ΌΥΗ 11,13 2,67 13,80 175 2415,21 1207,61 3622,82 2921,63 58,43 

101 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΗΛΧΣΑ 

 Από νινήκεξν 
Γεκνηηθό Φηιώηα 
πέληε (5) καζεηέο 
ζην Αληίγνλν θαη 
έλαο (1) καζεηήο 
ζηνλ Πειαξγό κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00. 6 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΦΗΛΧΣΑ 
(ΟΚΣΑΘΔ
ΗΟ ΣΑΞΗ)  

ΑΝΣΗΓΟΝΟ 
5 

ΠΔΛΑΡΓ
Ο 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 10     10   10 10 ΌΥΗ 16,8 4,03 20,83 175 3645,6 1822,80 5468,40 4410,00 88,20 

102 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΦΗΛΧΣΑ 

Από νινήκεξν 
Γεκνηηθό Φηιώηα 
ζην  Αληίγνλν  έλαο  
(1) καζεηέο κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00 1 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΦΗΛΧΣΑ    

ΑΝΣΗΓΟ
ΝΟ 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.00 5,5     5,5   5,5 5,5 ΌΥΗ 12,55 3,01 15,56 175 2723,35 1361,68 4085,03 3294,38 65,89 

103 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ 

 Από ην Φαξάγγη 3 
καζεηέο πξνο 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Μαληαθίνπ  ΚΑΗ 1 
λήπην από Φαξάγγη 
πξνο ην 
Νεπηαγωγείν 
Μαληαθίνπ κε 
ωξάξην: 8.00 κε 
επηζηξνθή ζηηο 
13.30 νη 3 καζεηέο 
ηνπ Γεκνηηθνύ 

3+
1 

ΦΑΡΑΓΓΗ 3 
δημοηικο + 
1 
νηπιαγωγε
ίο   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΜΑΝΗΑΚ
ΗΟΤ & 
ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚ
ΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΦΖ ΣΗ 
13.30 

3,6
Υ2=
7,2     3,6   3,6 7,2 ΌΥΗ 21,5 5,16 26,66 175 4665,5 2332,75 6998,25 5643,75 112,88 

104 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ 

Από ην Φαξάγγη 4 
καζεηέο πξνο 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Μαληαθίνπ, ωξάξην: 
8.15 κε επηζηξνθή 
ζηηο 13.30. 3 ΦΑΡΑΓΓΗ 3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΜΑΝΗΑΚ
ΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΦΖ ΣΗ 
13.30 

3,6
Υ2=
7,2     3,6   3,6 7,2 ΌΥΗ 21,5 5,16 26,66 175 4665,5 2332,75 6998,25 5643,75 112,88 
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105 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ & 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚΗΟΤ 

Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Μαληαθίνπ 
ζην Φαξάγγη 1 
καζεηήο θαη από ην 
Νεπηαγωγείν 
Μαληαθίνπ  ζην 
Φαξάεγγη 1 λήπην 2 

ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο 
ΜΑΝΗΑΚΗΟ
Τ & 
ΝΖΠΗΑΓΧΓ
ΔΗΟ 
ΜΑΝΗΑΚΗΟ
Τ   

ΦΑΡΑΓΓ
Η 2 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 3,6     3,6   3,6 3,6 ΌΥΗ 10,75 2,58 13,33 175 2332,75 1166,38 3499,13 2821,88 56,44 

106 
1ο ΔΠΑΛ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από Αγην 
Παληειεήκνλα 1 
καζήηξηα ζην 1ν 
ΔΠΑΛ Ακπληαίνπ  
κε επηζηξνθή 1 

 ΑΓΗΟ 
ΠΑΝΣΔΛΔ
ΖΜΟΝΑ  
1   

1ο ΔΠΑΛ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 

7,6
Υ2= 
15,2     7,6   7,6 15,2 ΌΥΗ 29,06 6,97 36,03 175 6306,02 3153,01 9459,03 7628,25 152,57 

107 
ΓΤΜΝΑΗΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

  Από Κιεηδί 
κεηαθνξά ελόο (1) 
καζεηή πξνο ην 
Γπκλάζην Ακπληαίνπ 
κε επηζηξνθή ζηηο 
14.00  ή 13.00 1 ΚΛΔΗΓΗ 1   

ΓΤΜΝΑ
ΗΟ 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.00 ή 
14.00 

9,7
Υ2=
19,4     9,7   9,7 19,4 ΌΥΗ 33,03 7,93 40,96 175 7167,51 3583,76 10751,27 8670,38 173,41 

108 
ΜΟΤΗΚΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από Φλώρινα 5 
μαθηηές προς ηο 
Μοσζικό 
Αμσνηαίοσ 5 

ΦΛΧΡΗΝΑ 
5 
(ΟΚΣΑΘΔ
ΗΟ ΣΑΞΗ)   

ΜΟΤΗΚ
Ο 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 

32,4
Υ2=
64,8     32,4   32,4 64,8 ΌΥΗ 61,24 14,70 75,94 175 13289,08 6644,54 19933,62 16075,50 321,51 

109 
ΜΟΤΗΚΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

   Από Μνπζηθό 
Ακπληαίνπ 2 
καζεηέο πξνο ηελ 
Φιώξηλα κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.50 θάζε Σεηάξηε 2 

ΑΠΌ 
ΜΟΤΗΚΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟ
Τ 2   

ΦΛΧΡΗΝ
Α 

ΚΆΘΔ 
ΣΔΣΑΡΣ
Ζ ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13,50 32,4     32,4   32,4 32,4 ΌΥΗ 30,62 7,35 37,97 175 6644,54 3322,27 9966,81 8037,75 160,76 
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110 
ΜΟΤΗΚΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

  Από Μνπζηθό 
Ακπληαίνπ 1 
καζεηήο γηα ηνλ 
ωηήξα θαη 1 
καζεηήο γηα ηνλ 
Ρνδώλα  κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
15.05 θάζε Σεηάξηε 2 

ΑΠΌ 
ΜΟΤΗΚΟ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟ
Τ 2 ΧΣΖΡΑ 1 

ΡΟΓΧΝ
Α 1 

ΚΆΘΔ 
ΣΔΣΑΡΣ
Ζ ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.05 8,2     8,2   8,2 8,2 ΌΥΗ 15,1 3,62 18,72 175 3276,7 1638,35 4915,05 3963,75 79,28 

111 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

Από Άγην 
Παληειεήκνλα (2 
καζεηέο) γηα ην  
ρνιείν 2εο 
Δπθαηξίαο 
Ακπληαίνπ, κε 
επηζηξνθή 20:30.   2 

ΑΓΗΟ 
ΠΑΝΣΔΛΔ
ΖΜΟΝΑ 2   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

7,6
Υ2=
15,2     7,6   7,6 15,2 ΌΥΗ 29,06 6,97 36,03 175 6306,02 3153,01 9459,03 7628,25 152,57 

112 

ΥΟΛΔΗΟ ΓΔΤΣΔΡΖ 
ΔΤΚΑΗΡΗΑ 
ΑΜΤΝΣΑΗΟΤ 

 Από Μαληάθη 3 
καζεηέο, γηα ην 
ρνιείν 2εο 
Δπθαηξίαο 
Ακπληαίνπ, κε 
επηζηξνθή 20:30.   3 ΜΑΝΗΑΚΗ 3   

ΥΟΛΔΗ
Ο 
ΓΔΤΣΔΡ
Ζ 
ΔΤΚΑΗΡΗ
Α 
ΑΜΤΝΣ
ΑΗΟΤ 

ωράριο 
4.45 με 
20.30 

14,6
Υ2= 
29,2     14,6   14,6 29,2 ΌΥΗ 42,29 10,15 52,44 175 9176,93 4588,47 13765,40 11101,13 222,02 

113 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝΟΤ 

 Από Βξνληεξό έλα 
(1) πξνλήπην, 
Φαξάδεο 2 
πξνλήπηα,  Λαηκόο 
έλα (1) λήπην  ζην 
Νεπηαγωγείν Αγ. 
Γεξκαλνύ.  4 

ΒΡΟΝΔΡΟ 
1 

ΦΑΡΑΓΔ 
2, ΛΑΗΜΟ 
1 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝ
ΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00   

33,2
+1,7 
& 
15+
19.9     

π. 
33,2 
, κ. 
15 

π. 
1,7, 
κ. 
19,9 34,9 69,8 ΌΥΗ 68,23 16,38 84,61 175 14805,91 7402,96 22208,87 17910,38 358,21 

114 
ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝΟΤ 

  Από Ομπά έλα (1) 
πξνλήπην, Καξπέο 
έλα (1) λήπην , από 
Λεπθώλα έλα (1) 
λήπην, από Λαηκό 1 
πξνλήπην ζην 
Νεπηαγωγείν Αγίνπ 
Γεξκαλνύ 8,00 κε 
16.00. 4 ΟΞΤΑ 1 

ΚΑΡΤΔ 1, 
ΛΔΤΚΧΝΑ
 1, 
ΛΑΗΜΟ 1 

ΝΖΠΗΑΓ
ΧΓΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝ
ΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

16,2
Υ2= 
32,4     16,2   16,2 32,4 ΌΥΗ 45,5 10,92 56,42 175 9873,5 4936,75 14810,25 11943,75 238,88 
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115 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ ΓΔΡΜΑΝΟΤ 

 Από Φαξάδεο 3 
καζεηέο πξνο ην 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγίνπ Γεξκαλνύ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
16.00. 

3 
ΦΑΡΑΓΔ 
3   

ΓΖΜΟΣΗ
ΚΟ 
ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝ
ΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
16.00 

14,9
Υ2=
29,8       14,9 14,9 29,8 ΌΥΗ 43,51 10,44 53,95 175 9441,67 4720,84 14162,51 11421,38 228,43 

116 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ ΓΔΡΜΑΝΟΤ 

Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Αγίνπ 
Γεξκαλνύ 2 καζεηέο 
πξνο ην Πιαηύ θαη 2 
κζεηέο πξνο ηελ 
Πύιε κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
13.15. 2 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝΟ
Τ  ΠΛΑΣΤ 2 ΠΤΛΖ 2 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
13.15 18,4     18,4   18,4 18,4 ΌΥΗ 24,74 5,94 30,68 175 5368,58 2684,29 8052,87 6494,25 129,89 

117 
ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
ΑΓΗΟΤ ΓΔΡΜΑΝΟΤ 

Από Γεκνηηθό 
ρνιείν Αγίνπ 
Γεξκαλνύ 1 
καζεηήο πξνο ηελ 
Πύιε κόλν 
επηζηξνθή ζηηο 
15.00 1 

ΑΠΌ 
ΓΖΜΟΣΗΚ
Ο ΑΓΗΟΤ 
ΓΔΡΜΑΝΟ
Τ    ΠΤΛΖ 1 

ΜΟΝΟ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
15.00 13,8     13,8   13,8 13,8 ΌΥΗ 20,39 4,89 25,28 175 4424,63 2212,32 6636,95 5352,38 107,05 

118 ΓΤΜΝΑΗΟ ΛΑΗΜΟΤ 

  Από Φαξάδεο 2 
καζεηέο πξνο ην 
Γπκλάζην Λαηκνύ κε 
επηζηξνθή ζηηο 
14.00. 2 

ΦΑΡΑΓΔ 
2   

ΓΤΜΝΑ
ΗΟ 
ΛΑΗΜΟΤ 

ΜΔ 
ΔΠΗΣΡ
ΟΦΖ 
14.00 

13,3
Υ2=
26,6       13,3 13,3 26,6 ΌΥΗ 40,5 9,72 50,22 175 8788,5 4394,25 13182,75 10631,25 212,63 

   
ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΘΖΣΧΝ 254                                   

373.317,
04 € 

1.119.95
1,11 € 

903186,3
8 18063,73 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Γ – Σχζδιο Σφμβαςθσ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΡΑΑΤΘΜΑ Γ 

ΣΧΕΔΛΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ 
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ  ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ      Καςτοριά, 
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΣΤΟΛΑΣ    Αρικμ. Ρρωτ.: 
Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ  
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ 
                     

                   

                                                                

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΕΛΑ (ΜΛΚΑ ΚΑΛ 

ΜΕΓΑΛΑ), Ι Δ.Χ. ΕΡΛΒΑΤΛΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

ΓΛΑ ΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018. 

Χτθ Ξαςτοριά ςιμερα………………………  ςτα γραφεία  τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ,  αφενόσ θ Υεριφζρεια Δυτικισ 

Πακεδονίασ  – Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ, νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον Υεριφερειάρχθ 

Δυτικισ Πακεδονίασ  κ. …………….που κα καλείται εφεξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου 

………………………………………………………………………. που κα καλείται  εφεξισ «Ανάδοχοσ» και εδρεφει 

ςτθ…………    ………. με Α.Φ.Π.  ………………………..………. και Δ.Σ.Ω. …………………….. και εκπροςωπείται νόμιμα 

από τον …………………….                 

Ζχοντασ υπόψθ: 

1. Ψο ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι 
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. Ψο ν. 4314/2014 (Α' 265)9, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) 
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν 
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013», 

3. Ψο ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ 
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

4. Ψο ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν 
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

5. Ψθν παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

6. Ψο ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων 
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21γσ 
Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L 
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του 
Χυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)», 

7. Ψο ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο» 
8. Ψο άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και 

οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
9. Ψο ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και 

Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,  
10. Ψο ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και 

πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο 
"Υρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”, 

11. Ψο ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό 
και τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,  

12. Ψο ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  
13. Ψο ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και 

ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 
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14. Ψο ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,  
15. Ψο π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 

ςτοιχεία”,  
16. Ψο π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ” 
17. Ψθν με αρ. Υ1 2380/2012 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων 

κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων 
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και 
Δικτφων» 

18. Ψθν με αρ. Υ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και 
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ 
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..), 

19. Ψθν υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013) Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομικϊν – Εςωτερικϊν 
– Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων – Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων, 
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ». 

20. Tθν υπ’ αρικμό 321/ 2017 Απόφαςι του, το Υεριφερειακό Χυμβοφλιο τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ 
ενζκρινε τον προχπολογιςμό οικονομικοφ ζτουσ 2018.  

21. Ψο με αρ. πρ. 7271/24-4-2018 ζγγραφο του Διμου Φλϊρινασ, με το οποίο δθλϊνεται ότι ο Διμοσ 
δεν είναι ςε κζςθ να αναλάβει τθν μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ από οχιματα του Διμου λόγω ζλλειψθσ προςωπικοφ και κατάλλθλων οχθμάτων.  

22. Ψο υπ. αρ. πρ. 5801/23-4-2018 ζγγραφο του Διμου Αμυνταίου, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν 
λειτουργοφν δθμοτικζσ ι δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ ςτθν περιοχι του Διμου και ότι δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν με ίδια μζςα για τθ ςχολικι περίοδο 
2018-2019, κακϊσ ο Διμοσ Αμυνταίου δεν διακζτει μόνιμο προςωπικό κατθγορίασ ΔΕ. 

23. Ψο υπ. αρ. πρ. 1091/26-4-2018 ζγγραφο του Διμου Υρεςπϊν, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν 
διακζτει δθμοτικζσ ςυγκοινωνίεσ, οφτε ικανό αρικμό λεωφορείων για ςχεδιαςμό και υλοποίθςθ 
Δθμοτικισ ςυγκοινωνίασ, οφτε μόνο προςωπικό κατθγορίασ οδθγϊν ΔΕ. 

24. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ Υεριφερειακισ 
Ενότθτασ Φλϊρινασ, όπωσ βεβαιϊνεται με τo αρικ. πρωτ. 77877/1116/3-5-2018 ζγγραφο τθσ 
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ, ςυνεπϊσ υπάρχει αντικειμενικι αδυναμία 
μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ιδία μζςα τθσ 
Υεριφζρειασ (Υερίπτωςθ Β. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013). 

25. Ψο αρικ. πρωτ. 77888/1117/3-5-2018 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. 
Φλϊρινασ προσ το Ωπεραςτικό ΞΨΕΟ Φλϊρινασ με το οποίο ηθτείται να δθλωκεί εάν μποροφν να 
εκτελεςκοφν με τα υπάρχοντα δρομολόγια τθσ εταιρίασ τα ςχεδιαηόμενα από τθν Υ.Ε. Φλϊρινασ 
δρομολόγια μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-19. 

26. Ψο αρικ. πρωτ. 36/16-5-2018 ζγγραφο του Ωπεραςτικοφ ΞΨΕΟ Ρ. Φλϊρινασ Α.Ε. με το οποίο 
δθλϊνεται ότι δεν μποροφν να εκτελεςκοφν με τα υπάρχοντα δρομολόγια τθσ εταιρίασ τα 
ςχεδιαηόμενα από τθν Υ.Ε. Φλϊρινασ δρομολόγια μεταφοράσ μακθτϊν ςχολικοφ ζτουσ 2018-19. 

27. Ψο με αρ. πρ. 99674/1425/1-6-2018 ζγγραφο του Αντιπεριφερειάρχθ Φλϊρινασ, με το οποίο 
βεβαιϊνεται ότι δεν είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
εκπαίδευςθσ του νομοφ Φλϊρινασ με ίδια μζςα τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ και των Διμων τθσ Υ.Ε. 
Φλϊρινασ.  

28. Ψθν αρικ. πρωτ. 99696/1426/1-6-2018 Διαπιςτωτικι του Αντιπεριφερειάρχθ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ 
ςφμφωνα με τθν οποία δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ 
Υεριφερειακισ Ενότθτασ Φλϊρινασ και των Διμων του νομοφ Φλϊρινασ για το ςχολικό ζτοσ 2018-
19. 

29. Ψθν αρ. πρωτ. 100350/1500/1-6-2018 βεβαίωςθ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ. 
30. Ψο αρικ πρωτ. 12/18-4-2018 ζγγραφο των ΞΨΕΟ Αςτικϊν Φλϊρινασ με το οποίο ενθμερϊνει τα 

δρομολόγια και τισ ηϊνεσ που εξυπθρετεί. 
31. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δθμοτικι ςυγκοινωνία ςτο νομό Φλϊρινασ, ςυνεπϊσ υπάρχει 

αντικειμενικι αδυναμία μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ με δθμοτικι ςυγκοινωνία (Υερίπτωςθ  Α. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013). 

32. Ψθν αρ. 1567/29-5-2018 (Α.Δ.Α.: ΩΨ7Ψ7ΟΨ-Κ1Ω) Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ 
Δυτικισ Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ ςυνολικοφ ποςοφ 2.600.000,00 ευρϊ (ζτοσ 2018 
ποςό 800.000,00 € και ζτοσ 2019 ποςό 1.800.000,00 €). 

33. Ψθν αρικ. 8/2018 με αρικ. πρωτ. 101977/8621/5-6-2018 με ΑΔΑ 62ΦΑ7ΟΨ-ΒΨΨ και ΑΔΑΠ 
18REQ003254023 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ) για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ μεταφοράσ μακθτϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-19 (α) οικ. ζτοσ 2018 ποςοφ 800.000,00 € και β) οικ. ζτοσ 2019 ποςοφ 
1.800.000,00 € 

34. Ψθν αρικ. 9/2018 με αρικ. πρωτ. 101983/8623/5-6-2018 με ΑΔΑ 6ΔΞ17ΟΨ-ΥΒΚ και ΑΔΑΠ 
18REQ003253738 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ  πίςτωςθσ) για τθν 
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ μεταφοράσ μακθτϊν χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ για το 
ςχολικό ζτοσ 2018-19 (α) οικ. ζτοσ 2018 ποςοφ 800.000,00 €  

35. Ψισ βεβαιϊςεισ – καταςτάςεισ μεταφερόμενων μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2018-2019 που 
εςτάλθςαν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ από τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων 
που εδρεφουν ςε αυτιν, ςε απάντθςθ του με Α.Υ. 69436/980/20-4.-2018 εγγράφου τθσ Δ/νςθσ 
Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ. 
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36. Ψα ςτοιχεία μεταφοράσ μακθτϊν του ςχολ. ζτουσ 2017-2018. 
37. Ψον πίνακα των απαιτοφμενων δρομολογίων για τθν μεταφορά των μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 

2018-2019 που κατάρτιςε θ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ τθσ Υ.Ε. Φλϊρινασ. 
38. Ψα εβδομαδιαία Δελτία Επιςκόπθςθσ Τιμϊν Καυςίμων τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίοιυ & Ρροςταςίασ 

Καταναλωτι μθνόσ Απριλίου 2018. 

39. Ψθν με αρ. 159/20-6-2018  (14θ  ςυνεδρίαςθ) με ΑΔΑ: ΨΟΨΨ7ΟΨ-ΠΠΕ Απόφαςθ του 
Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ ζγκριςθσ τθσ αναγκαιότθτασ 
διενζργειασ διαδικαςίασ διεκνοφσ ανοικτοφ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ (θλεκτρονικοφ) μεταφοράσ 
μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Φλϊρινασ, για τθ ςχολικι περίοδο 2018-2019 κλπ. 

40. Ψθν αρικμ. 2058/3-7-2018 ΠΕ  ΑΔΑ Ω0ΛΥ7ΟΨ-Υ1Π Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ 
Δυτικισ Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ  διεκνι διαγωνιςμοφ για 
τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ. Ε. Φλϊρινασ, και των όρων τθσ 
διακιρυξθσ για τα ςχολικό ζτοσ 2018-2019, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ  2.323.209,94 ευρϊ , 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α (24%) και δικαιωμάτων προαίρεςθσ. 

41. Ψθν από ……………….. αποςτολι τθσ προκιρυξθσ (περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ), θλεκτρονικά, ςτθν Ωπθρεςία 
Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων. 

42. Ψθν αρ. ………………….. απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ περί …………. 
43. Ψθν αρ. ………………….. απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ περί  
44. Ψθν αρ. ………………….. απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ περί κατακφρωςθσ ……………….. 
45. Ψθν αρ. ………………… πράξθ του … Ψμιματοσ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου. 
46. Ψο με αρ. πρωτ. …………….. ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με το οποίο ανακοινϊκθκε θ κατακφρωςθ ι 

ανάκεςθ ςτον ανάδοχο και προςκλικθκε για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν 
απαραίτθτθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ. 

 

ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα: 

ΑΚΟ 1: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μεταφορά από τον ανάδοχο των μακθτϊν Αϋ/κμιασ & Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ, 

από τον τόπο κατοικίασ τουσ μζχρι τισ ςχολικζσ μονάδεσ που φοιτοφν και αντίςτροφα, εκτελϊντασ τα δρομολόγια 

που αναφζρονται ςτο τμιμα ………… του παραρτιματοσ Α τθσ με αρ. πρωτ. ……………… διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ,  ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ 

οποία αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.  

ΑΚΟ 2: ΤΛΜΘ. 

Ψο τίμθμα που δικαιοφται ο ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παροφςα ςφμβαςθ εκπλθρωκεί εξολοκλιρου 

και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ, αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, ανζρχεται ςτο ποςό των  ……………… ευρϊ χωρίσ το Φ.Υ.Α. ι ……………… ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. Χτο 

ωσ άνω ποςό προβλζπονται δικαιϊματα προαίρεςθσ, φψουσ ……………. ευρϊ (50%) και το οποίο κα καταβλθκεί αν θ 

Ανακζτουςα Αρχι κάνει χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ για τθν τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων 

(δθλαδι μείωςθ ι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι διαδρομισ που οφείλεται ςτθν 

ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε κάποια απρόβλεπτθ 

ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων), όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ ςφμβαςθσ.      

ΑΚΟ 3: ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ. 

Θ ςφμβαςθ αυτι ιςχφει από τθν ΧΧΧΧΧΧΧ  ζωσ τθν ΧΧΧΧΧΧΧ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το 

δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ, το αντικείμενο τθσ 

ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου 

διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν.     

 

ΑΚΟ 4: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΛΣ. 

Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτον ανάδοχο διενεργείται από τθν 

Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 

απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ ωσ άνω Ξ.Ω.Α. 

24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τα Βϋ /14-6-2013). 
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Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 

μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το 

οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι 

Ενότθτα Ξαςτοριάσ. 

Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ 

Διοικθτικοφ Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Φλϊρινασ  τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

6. Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ 

Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.  

7. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι 

μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.  

8. Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.  

9. Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

10. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.  

Ψα ζξοδα μεταφοράσ και οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον μεταφορζα ιτοι :  
 
- Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ρ.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 
  - Ξράτθςθ 0,06% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Ωπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Χυμβάςεων επιβάλλεται (ΞΩΑ 1191/2017 (ΦΕΞ 969/Β). 
  Σι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 

αυτοφ ειςφορά υπζρ ΣΓΑ 20%. 

- Φόροσ 8% επί τθσ αξίασ και μετά τθν αφαίρεςθ των κρατιςεων. 
- Ξάκε άλλθ νόμιμθ κράτθςθ. 
    

 

Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτον ανάδοχο: 

 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι 

του ςχολείου.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, απεργίασ του 

διδακτικοφ προςωπικοφ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι του ςχολείου.  

 Χτισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, εφόςον τα ςχολεία 

παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

 Χτισ περιπτϊςεισ, που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων μακθτϊν.  

 Τταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

Χε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότθτα του 

αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν 

αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των 

μακθτϊν. 

ΑΚΟ 5: ΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΑΚΘΤΩΝ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΜΕΤΑΦΟΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΛΚΑ ΜΕΣΑ. 

Ψα δρομολόγια κα εκτελοφνται όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των Χχολείων και μζχρι τθν 

προβλεπόμενθ ςτθν παροφςα θμερομθνία. 

Kατά τθ μεταφορά: 

1. Κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν. Ψο μεταφορικό μζςο  κα παραλαμβάνει 

τουσ μακθτζσ ςτα προκακοριςμζνα ςθμεία - ςτάςεισ ςε ςυνεννόθςθ με τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ ι 

τουσ οικείουσ τουσ, τισ ςχολικζσ μονάδεσ και τθν ανακζτουςα Αρχι. Ζωσ τθν επιβίβαςθ των μακθτϊν ςτο 

όχθμα τθν ευκφνθ ζχουν οι ζχοντεσ τθ γονικοί μζριμνα ι οι νόμιμοι επίτροποι των μακθτϊν. Ξατά τθν 
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επιςτροφι κα παραδίδονται οι μακθτζσ ςτα ςθμεία από τα οποία είχαν παραλθφκεί. Χε περίπτωςθ αςκενίασ 

των μακθτϊν τουσ οι γονείσ ζχουν τθν υποχρεωςθ να ενθμερϊνουν τθλεφωνικά τουσ αναδόχουσ να 

μθν παρουςιαςτοφν για τθν παραλαβι τουσ και για τθν μθ αναχϊρθςι τουσ τθν ευκφνθ να 

ενθμερϊνουν τθλεφωνικά τουσ αναδόχουσ για τθν απουςία των μακθτϊν ζχουν οι Δ/ντζσ των 

ςχολικϊν μονάδων. 

2. Σ χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ. 

3. Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα. 

4. Ψα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ, που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό και ςτο πίςω 

μζροσ του αυτ/του, τθ λζξθ «ΣΧΟΛΛΚΟ». 

5. Ψα μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ, γενικι εμφάνιςθ και 

κακαρά. Ψα λεωφορεία που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν οπωςδιποτε 

ηϊνεσ αςφαλείασ και ειδικότερα πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ 

υπ’αρικμ.Α-ΣΛΞ.61368/6146/ Ω.Α(Φ.Ε.Ξ Βϋ 1894/22-12-04) από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005) 

καταργικθκε θ υπ’ αρικμ. ΧΨ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’ αρικμ Α-ΣΛΞ51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 1442) 

απόφαςθ του Ωπουργοφ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν 

αςφαλείασ αυτοκινιτων που κα μεταφζρουν μακθτζσ και νιπια »), εκτόσ και αν θ εν λόγω απόφαςθ 

τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 

του Ξ.Σ.Ξ. Σ ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά τισ 

ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.   

6. Σι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ κα είναι ςυνεργάςιμοι, κα ςυμπεριφζρνονται με ευγζνεια ςτουσ 

μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολείων ι των αναπλθρωτϊν τουσ και των 

εκπαιδευτικϊν, κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα είναι θ αρμόηουςα, από 

κάκε άποψθ. 

7. Σι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, που 

προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα τυχόν 

εμφανιηόμενα κζματα. Υροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται  από ςυμπεριφορά μακθτϊν και 

επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολείου, ϊςτε 

να γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ 

καλζσ ςχζςεισ ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων μεταφοράσ. 

8. Σ ανάδοχοσ φορζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει να εφαρμόηει 

όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ. 

9. Χε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ μεταφορείσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο, για το οποίο ζχει 

υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά, τότε αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ 

να ενθμερϊςει το Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν Ανακζτουςα Αρχι, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των 

μακθτϊν που μεταφζρει. Ψα ίδια επίςθσ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που ο μεταφορζασ απεργεί. 

10. Ψα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον προβλεπόμενο τεχνικό 

ζλεγχο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 

11. Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, δρομολογίων από τον 

ανάδοχο φορζα ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ μακθτζσ κακϊσ και απαίτθςθ  

καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ. 

12. Ψα μεταφορικά μζςα κα ζχουν επαρκι αρικμό κζςεων για τον αρικμό των μακθτϊν που κα μεταφζρουν. Χε 

καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υπάρχουν υπεράρικμοι ι όρκιοι μακθτζσ. 

13. Ξάκε μεταφορικό μζςο που κα χρθςιμοποιείται κφριο ι εφεδρικό από τον ανάδοχο φορζα για το ζργο τθσ 

μεταφοράσ  πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για ατυχιματα και υλικζσ 

ηθμιζσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και για υλικζσ 

ηθμίεσ.  

Θ διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να καλφπτει το ςυμβατικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ 

μεταφοράσ. 

Ψα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ  κακϋόλθ τθν 

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 
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14. Ψα λειτουργικά ζξοδα των μεταφορικϊν μζςων για τθν μεταφορά  των μακθτϊν επιβαρφνουν τον 

ανάδοχο φορζα  (προμικεια καυςίμων, ανταλλακτικϊν, ςυντθριςεωσ κ.λπ.).  

 

 

ΑΚΟ 6: ΚΥΩΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΑΒΑΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ – ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ. 

Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςου του άρκρου 5 τθσ ςφμβαςθσ, όςο και των ςχετικϊν άρκρων 

τθσ υπ’ αρ. …………………. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ, 

ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ καταγγελίασ και μονομεροφσ λφςθσ τθσ 

ςυμβάςεωσ κακϊσ και αποκλειςμοφ από μελλοντικοφσ διαγωνιςμοφσ. 

Σ ανάδοχοσ φορζασ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ 

τθσ αρ. ……………………. διακιρυξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι όροι τθσ οποίασ  ςυμπλθρωματικά διζπουν 

ςε κάκε περίπτωςθ τθν παροφςα ςφμβαςθ.  

Σ ανάδοχοσ φορζασ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ απζναντι ςτο Ρόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν 

τιρθςθ των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ. 

Επίςθσ ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ, ο 

ανάδοχοσ φορζασ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ. 

Χτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι  επιφυλάςςεται να αςκιςει τα δικαιϊματά τθσ για κάκε 

κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα προκλθκεί από τθν ωσ άνω μθ εκπλιρωςθ. 

 

ΑΚΟ 7: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ. 

Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ  κατατζκθκε από τον ανάδοχο μεταφορζα 

θ με αρικμό ………………………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ………………..€, τθσ Ψράπεηασ    

………………………….. 

………………………. Θ εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται μετά από χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν μετά τθν οριςτικι 

ποςοτικι και ποιοτικι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν. 

 

 

 

ΑΚΟ 8: ΛΟIΡΟΛ ΟΟΛ. 

8.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν 

κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Σ μειοδότθσ 

παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι 

ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ 

καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο  με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ 

Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

8.2. Χτισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων ο ανάδοχοσ ι οι 

ανάδοχοι  των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο 

ςυγχρονιςμό  τθν άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον τελικό 

προοριςμό τουσ. 
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8.3. Επειδι θ παροφςα ςφμβαςθ καταρτίςτθκε εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ 

ςχολικισ περιόδου, μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ , αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με 

μονομερι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα 

διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα 

προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, 

τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

8.4. Σ μειοδότθσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και εξίςου 

κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι 

αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε τθν ακριβι και 

κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. 

Χε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότθσ βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των παιδιϊν με 

τθ χριςθ του προςφορότερου μζςου (ταξί κλπ.). 

Ψο δρομολόγιο του μεταφορικοφ μζςου κα τροποποιείται, όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι 

μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ.  

Ψυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τθν ϊρα των δρομολογίων κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του 

ζτουσ, κα γίνονται μόνο από τθν Ανακζτουςα αρχι φςτερα από ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του 

ςχολείου, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί.  

Χε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι εκτζλεςθ 

του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτο Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ, αφοφ ελζγξει τθν 

ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν 

επιβολι των  προβλεπόμενων κυρϊςεων. 

8.5. Χτθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν ςυμπλθρωματικά, ςτθν περίπτωςθ που τυχόν δεν αναφζρονται ρθτά 

ςε αυτιν και οι ςχετικοί όροι τθσ αρ. πρωτ. 3/2018 διακιρυξθσ. 

8.6. Διαφωνίεσ ι εν γζνει διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν από τθν ερμθνεία ι εφαρμογι των όρων τθσ 

ςφμβαςθσ κα καταβάλλεται προςπάκεια να επιλφονται μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλισ πίςτθσ και των 

ςυναλλακτικϊν θκϊν. Χε διαφορετικι περίπτωςθ θ επίλυςι τουσ κα διζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ 

δικαίου και αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια.  

Για τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ κα διεξάγονται από υπαλλιλουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί ζλεγχοι. 

  

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε και υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία αντίτυπα εκ 

των οποίων το ζνα παρελιφκθ από τον αντιςυμβαλλόμενο και τα άλλα δφο ζμειναν ςτο αρχείο τθσ 

Ωπθρεςίασ. 

 

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ 

 

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ        ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ 

 

                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  
 
 
 

 

Ο ΡΕΛΦΕΕΛΑΧΘΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ – Υποδείγματα εγγυθτικϊν επιςτολϊν 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Δ 

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ  
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Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό θ προςφορά κα πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να 
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ για το ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ 
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α., για τα 
οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει προςφορά. Ψο ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ πρζπει να υπερκαλφπτει 
το άκροιςμα των απαιτοφμενων εγγυιςεων για τα τμιματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει 
προςφορά. Σ χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι δϊδεκα (12) 
μινεσ, ο οποίοσ προςμετράται από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

2.Σ ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται και αφοφ του ανακοινωκεί θ 
κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ και προςκλθκεί για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει Εγγφθςθ Ξαλισ 
Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ 
ςυμβατικισ αξίασ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157 παρ. 1α 
του Ρ. 4281/2014). Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ιςχφει ζωσ τθν 
λιξθ τθσ. 

Σ εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από 
απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από 
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Σι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει 
απαραίτθτα να περιλαμβάνουν και τα υπόλοιπα: 

α) Ψθν θμερομθνία ζκδοςθσ. 

β) Ψον εκδότθ. 

γ) Ψθν Ωπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται. 

δ) Ψον αρικμό τθσ εγγφθςθσ. 

ε) Ψο ποςό που καλφπτει τθν εγγφθςθ. 

ςτ) Ψθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ. 

η) Ψθ ςχετικι  διακιρυξθ, τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ (για εγγφθςθ ςυμμετοχισ) ι τον αρικμό τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ (για εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ). 

θ) Ττι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ 
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ. 

κ) Ττι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ τθσ Ωπθρεςίασ που ζχει ςυνάψει τθ ςφμβαςθ και ότι κα 
καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ, αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να 
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

ι) Ττι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πλάγιο τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

ια) Ψθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ των εγγυιςεων όπωσ: 

1. Για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ο χρόνοσ ιςχφοσ αυτισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) 
μινα τθσ λιξθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ. 

2. Για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2) 
μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ του ζργου. 

3. Ττι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, 
φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. 

Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ. 

Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ, εκτόσ και αν εκδίδεται μία εγγυθτικι με το άκροιςμα των 
ποςϊν όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ. 

Σι εγγυιςεισ υποχρεωτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
άλλα Ρομικά Υρόςωπα που ζχουν κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα. 
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1. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ 

Σνομαςία Ψράπεηασ…………………………… 

Ξατάςτθμα…………………………………….. 

(Δ/νςθ-οδόσ-αρικμόσ-Ψ.Ξ.-FAX) 

 

Θμερομθνία ζκδοςθσ................................. 

ΕΩΦΩ........................................................ 

 

ΥΦΣΧ: 

 

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ – ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΦΟΩΦΛΡΑΧ 

ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ – ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. .........................  

ΕΥΩ ................. 

-  Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ, διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ΕΩΦΩ  ............................................ υπζρ τθσ εταιρείασ .......................................... 

Δ/νςθ ......................................................................................... δια τθ ςυμμετοχι τθσ εισ το διενεργοφμενο 

διαγωνιςμό τθσ .............................................................., για τθ 

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

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

ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ........................................... προκιρυξι ςασ. 

  Για τισ διαδρομζσ ι τα Τμιματα : 
………………………….. 

…………………………. 

-  Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό 

απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

-  Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι 

μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ 

απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

-  Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον 

τζλοσ χαρτοςιμου. 

-  Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγυθτικισ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ 

ςασ με τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ.  

-  Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν....................................................................... 

-  Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ρ.Υ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που 

ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ. 

ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ 

Σ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ 

προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ. 
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ 

 

Σνομαςία Ψράπεηασ ……………………………… 

Ξατάςτθμα ………………………………………… 

( Δ/νςθ οδόσ – αρικμόσ Ψ.Ξ. fax )                        Θμερομθνία ζκδοςθσ ………………… 

        ΕΩΦΩ…………………………………….  

Υροσ  

Υεριφζρεια  Δυτικισ Πακεδονίασ– Υεριφερειακι Ενότθτα Φλϊρινασ  

Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ - Σικονομικοφ  

………………………………. 

 

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α.  ……......................  

ΕΥΩ …………………… 

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ 

ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του 

ποςοφ των ΕΩΦΩ ………………………… (και ολογράφωσ) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςθ μασ, υπζρ τθσ εταιρείασ 

………………………………………………………………….. Δ/νςθ ……………………………………………………………. για τθν καλι 

εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ………………………………ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για το 

ζργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ) προσ κάλυψθ αναγκϊν του 

………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Υ.Α. 

αξίασ                                       ΕΩΦΩ αυτισ. 

  

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά 

χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ 

μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 

χαρτοςιμου. 

Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ, 

οπότε κακίςταται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ. 

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 

κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε – Υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε  

ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε.1  
(ΑΦΟΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ  1 ΕΩΣ 15 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β) 
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ 
(Ψμιμα ι Ψμιματα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) 

 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ – ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΔΦΣΠΣΟΣΓΛΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΠΑΚΘΨΩΡ…………………….. ΓΛΑ ΨΑ ΧΧΣΟΛΞΑ ΕΨΘ 2018 – 2019 

 
Α/Α Ψόποσ 

παραλαβισ 
Ψόποσ 

προοριςμοφ 
Απαιτοφμενθ 
χωρθτικότθτα 

μζςων- Αρικμόσ 
μεταφερομζνων 

μακθτϊν 

Αρικμόσ και 
Είδοσ 

μεταφορικϊν  
μζςων τθσ 

προςφοράσ 
 

Αρικμοί 
κυκλοφορίασ 

οχθμάτων 

Υροςφερόμενθ 
χωρθτικότθτα 
μζςων βάςει 

αδειϊν 
κυκλοφοράσ 

Θμεριςιο 
Ξόςτοσ 

δρομολογίου 
Βάςει 

Υροχπολογιςμ
οφ με τθν 

τυχόν δαπάνθ 
ςυνοδοφ 

Υροςφορά Αρικμόσ 
δρομολογίων 
ςτθν διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ 

Ξόςτοσ 
Δρομολογίου 
ςτο ςφνολο τθσ 
διάρκειασ τθσ 
ςφμβαςθσ 

Υοςοςτό 
ζκπτωςθσ  

Θμεριςιο 
κόςτοσ 

δρομολογίου 

1            

2            

5            

7            

8            

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ 
 

Φ.Ρ.Α. ΧΧ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Ρ.Α.  

         (τόποσ, θμερομθνία) 
       Ο ΡΟΣΦΕΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ)- ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ –ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 

Πξνζθεξόκελν πνζνζηό έθπηωζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο 
% γηα ην ηκήκα 

ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  
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 (ΑΦΟΑ ΤΟ ΤΜΘΜΑ 16 ΔΟΜΟΛΟΓΛΑ 1-118 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β) 
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ 

 
 

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ – ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΔΦΣΠΣΟΣΓΛΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΠΑΚΘΨΩΡ ΨΘΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ       Ρo 3/2018 ΓΛΑ ΨΑ ΧΧΣΟΛΞΑ ΕΨΘ 2018 – 2019 

 
Α/Α 

Δρομολογίου 
Ψμιματοσ 

Ψόποσ  
παραλαβισ 

Ψόποσ  
προοριςμοφ 

Απαιτοφμενθ 
χωρθτικότθτ

α μζςων- 
Αρικμόσ 

μεταφερομζ
νων μακθτϊν 

Αρικμόσ και 
Είδοσ 

μεταφορικϊν  
μζςων τθσ 

προςφοράσ 
 

Αρικμοί 
κυκλοφορίασ 

Σχθμάτων 

Υροςφερομζνθ 
χωρθτικότθτα 
μζςων βάςει 

αδειϊν 
κυκλοφοράσ 

Θμεριςιο Ξόςτοσ 
δρομολογίου Βάςει 

Υροχπολογιςμοφ με τθν 
τυχόν δαπάνθ ςυνοδοφ  

Υροςφορά Αρικμόσ 
δρομολογίων 

ςτθν 
διάρκεια τθσ 

ςφμβαςθσ 

Ξόςτοσ 
Δρομολογίου 
ςτο ςφνολο τθσ 
διάρκειασ  τθσ 
ςφμβαςθσ 

Υοςοςτό ζκπτωςθσ  Θμεριςιο 
κόςτοσ 

δρομολογ
ίου ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ  

             

             

             

             

             

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ 
 

Φ.Ρ.Α. ΧΧ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΜΕ Φ.Ρ.Α.  

     
                                                                   (τόποσ, θμερομθνία) 

      Ο ΡΟΣΦΕΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ)- ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ –ΣΤΟΛΧΕΛΑ  
         ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
χετικζσ οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ κα βρείτε  αναρτθμζνεσ ςτον ωσ κάτωκι διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου 
και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3
486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 

 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ 

ΕΕΕΣ ( ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΝΛΑΛΟ ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ) 

http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#@%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61



