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                                                                                                                           ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ                             

    

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                         Κοζάνη : 28/07/2015 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ             Αρ. πρωτ.: 90877/4533 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ    
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               
∆/νση: ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27     
Ταχ. Κώδ.: 50100                     
Τηλ.: 2461351193                   
FAX: 2461047209           
Πληρ.: Ε. Ωρολογά  
E- mail: e.orologa @ pdm.gov.gr 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 

Ανοικτού ∆ιεθνή  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, 

χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τo σχολικό έτος 2015-2016 µε δικαίωµα τρίµηνης 

παράτασης, συνολικού προϋπολογισµού 824.018,15 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων 

προαίρεσης  20% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  µε 

Αριθµ. ∆ιακηρυξης 17/2015 

 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής 

Αποστολής για δηµοσίευση στην 

Επίσηµη εφηµερίδα Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 

Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 

28/07/2015 31/07/2015                 31/07/2015 

 

Ηµεροµηνία  Ανάρτησης 

στο ∆ΙΑΥΓΕΙΑ 

Ηµεροµηνία  Ανάρτησης 

στη ∆ιαδικτυακή Πύλη  

www.eprocurement.gov.gr 

στο  Κ.Η.Μ.∆Η.Σ. 

Ηµεροµηνία  Ανάρτησης 

στη  ∆ιαδικτυακή Πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του Ε.ΣΗ.∆Η.Σ 

                   29/07/2015 

 

29/07/2015 31/07/2015 

 

Ηµεροµηνία Έναρξης 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 

               31/08/2015 

 

Ηµέρα 

 

∆ευτέρα 

Ώρα 

 

        08:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Υποβολής των 

προσφορών 
10/09/2015 

Ηµέρα 
 

     Πέµπτη 

Ώρα 
 

15:00 

∆ικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής  

Προσφοράς: 

 

∆ιαδικτυακή Πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗ∆ΗΣ 
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Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής  
Αποσφράγισης 

των Προσφορών 
17/09/2015 

 

Ηµέρα 
 

Πέµπτη 

Ώρα 
 

10:00 

Προϋπολογισθείσα  πίστωση 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

824.018,15 ευρώ. 
 

∆ιάρκεια 
 

                360 ΗΜΕΡΕΣ  

Παραρτήµατα της διακήρυξης 
Α,Β,Γ,∆ 

 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ 

Τίτλος έργου: 
Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, 
για τα σχολικό έτος  2015-2016  µε δικαίωµα τρίµηνης 
παράτασης   

Είδος ∆ιαδικασίας: Ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε κριτήριο 
ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή 

∆ιάρκεια του Έργου: Από 11-09-2015 έως 30 -06-2016, µε δικαίωµα τρίµηνης 
παράτασης  

Προϋπολογισθείσα 
δαπάνη: 729.219,60 € (µη συµπ/νου του ΦΠΑ ) 

∆ικαίωµα Προαίρεσης 
20%: 121.536,6 € (µη συµπ/νου του ΦΠΑ ) 

Τρίµηνη Παράταση: 462.367,5 € (µη συµπ/νου του ΦΠΑ ) 

∆ιαδικασία επιλογής του 
Αναδόχου: 

Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση την χαµηλότερη 
τιµή 

Χρηµατοδότηση: 

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι 
Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, 
επιχορηγείται η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  – 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αποκλειστικά για το σκοπό 
αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 
1449 Β΄/14-6-2013) 

Αντικείµενο Σύµβασης µε 
βάση το κοινό λεξιλόγιο για 
τις δηµόσιες συµβάσεις: 

Κωδικοί CPV     
• 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών 

Επιβατών  

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: 

Σε ηλεκτρονική µορφή  στη διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  και  από την ιστοσελίδα της 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
http://www.pdm.gov.gr  

Προθεσµία για υποβολή 
∆ιευκρινήσεων επί των 
όρων της ∆ιακήρυξης 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν 
συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του 
διαγωνισµού σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 4 της 
παρούσης. 

 Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο 
διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής 
πληροφοριών ή διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους παρόχους. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών 
ή διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των  προθεσµιών 
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ΙΡΟΥ 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης ∆υτικής Μακεδονίας  

Έχοντας υπόψη: 

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

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 140/2010 (ΦΕΚ 233/Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου». 

3. Το άρθρο έβδοµο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης 

Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά 

αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. 

του άρθρου 4 της παρούσης δεν εξετάζονται. Το τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών θα απαντήσει 
ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις διευκρινίσεις που 
θα ζητηθούν,  εντός του διαστήµατος που αναφέρεται στο 
ανωτέρω άρθρο και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο 
Σύστηµα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό. 

Οι αιτήσεις παροχής διευκρινίσεων θα πρέπει να 
απευθύνονται, µέσω του Συστήµατος, στο Τµήµα 
Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών. Κανένας Υποψήφιος 
δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. 
 
 

Τρόπος Υποβολής 
Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 και στην 
Π1/2390/2013(ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013),  στο Π∆60/07  και 
συµπληρωµατικά στο Π.∆ 118/07. 
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισµό 
και  που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 
του υπογραφή προσκοµίζονται και σε έντυπη µορφή στην 
Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισµό, εντός τριών (3) 
εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τους. Ως 
τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συµµετοχής, 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή 
άλλους φορείς. 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην 
υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε 
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα 
προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά (άρθρο 6). 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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4. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 

5. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί ρύθµισης θεµάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις». 

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

7. Τις ∆ιατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών 

του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

8. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη».  

9. Τις διατάξεις του Π.∆. 113/2010 (ΦΕΚ Α΄ 194/22.11.2010) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες». 

10. Το Ν. 4155/2013 ( ΦΕΚ 120/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

∆ιατάξεις». 

11. Το Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της Ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα 

Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις, όπως ισχύει» 

12. Το Π.∆. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α΄/16-3-2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της 

Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προ-

µηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 

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

13. Τις διατάξεις του Π.∆. 118/2007 (ΦΕΚ Α΄150/10.07.2007) «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου». 

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

αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ Α΄173) «∆ικαστική προστασία κατά την σύναψη δηµοσίων 

συµβάσεων». 

16. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την 

παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του  Ν. 3060/2002 (ΦΕΚ 

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

17. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων». 

18. Το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της 

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” 

(ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)». 

19. Την µε αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας µε θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005». 

20. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 και το 

ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 82/96 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-

1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», 

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

του ν. 3414/05». 
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21. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

22. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 

3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

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

διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής 

Άµυνας – Εσωτερικών – ∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, 

Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 

Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

24.  Την Υ.Α. Π1/2390/2013(ΦΕΚ 2677/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

25. Την µε αριθµ. πρωτ. Π1/542-4-3-2014 (Α∆Α:ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιο µε θέµα «Ενηµέρωση για το Εθνικό 

Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 

26. Την υπ’ αριθµ. 118/14 (9η συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκαν: α) η οργάνωση της διαδικασίας µεταφοράς µαθητών της 

Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης, β) η συγκρότηση πέντε  (5) οµάδων δροµολογίων, λαµβάνοντας υπόψη 

τα κριτήρια της οικονοµικότητας και της εξασφάλισης συνθηκών γνησίου ανταγωνισµού σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2ε του κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της υπ΄αριθµ. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) 

ΚΥΑ, γ) η αναγκαιότητα διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για τη σύναψη 

συµβάσεων µεταφοράς των µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης, χωρικής 

αρµοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης για τις σχολικές περιόδους 2014-2015 και 2015-2016, δ) η 

διετή διάρκεια των σχετικών δηµόσιων συµβάσεων υπηρεσιών, οι οποίες θα προκύψουν από τη διενέργεια 

του διαγωνισµού και συγκεκριµένα από την υπογραφή των συµβάσεων  έως 31.8.2016, µε δυνατότητα 

παράτασης αυτών για τρείς (3) µήνες καθώς και το προβλεπόµενο κόστος των συµβάσεων µεταφοράς µε 

βάσει το σχετικό µαθηµατικό τύπο και τις διατάξεις της 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) ΚΥΑ. 

27.  Την υπ’ αριθµ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B΄/7.9.2010) «Καθορισµός 

ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» και την 1500/28.01.2011 Απόφαση Υπουργείου 

Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.∆. «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 16820/2.9.2010 Υπουργικής 

Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B΄/7.9.2010). 

28. Τα στοιχεία µεταφοράς µαθητών του σχολικού έτους 2014-2015 (εκτελούµενα δροµολόγια). 

29. Την µε αρ. πρωτ.  37991/455/14-4-2014 βεβαίωση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Κοζάνης σχετικά µε  τη µη 

δυνατότητα µε ίδια µέσα µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. 

30. Την µε αρ. πρωτ. 37640/750 11-4-2014 ∆ιαπιστωτική πράξη του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε Κοζάνης  

31. Την µε αρ. πρωτ. 37883/1208 14-4-2014  Βεβαίωση του Περιφερειάρχη Π.∆.Μ   

32. Την αριθµ. οικ. 5796/207-03/03/2011 «Ανάθεση άσκησης τοµέων αρµοδιοτήτων στους άµεσα εκλεγµένους 

Αντιπεριφερειάρχες της  Π.∆.Μ». 

33. Την µε αριθµ. πρωτ. 67071/4229 2/7/2015 ∆ιακήρυξη 
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34. Την µε αριθµ. πρωτ. 49281/15/07/2015  6000/2015 απόφαση Ελεγκτικού Συνεδρίου  

35. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης κατά το σχολικά έτη 2015-2016  

36. Τις βεβαιώσεις των σχολικών µονάδων για το σχολικό έτος 2014-2015 

37. Το άρθρο 26 του νόµου 4024/2011 περί «Συγκρότησης  συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 

των µελών τους µε κλήρωση» 

38. Την αριθµ.  1228/2015   απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας  περί 

έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 

µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης , και των όρων αυτού για τα σχολικό έτος 2015-2016 

προϋπολογισµού    824.018,15 €  συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

39. Την µε  αριθµ. 50/2015 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση της  πίστωσης) για την 

πραγµατοποίηση της δαπάνης. 

40. Την από    28/07/2015  αποστολή της προκήρυξης ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΟΥΜΕ 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού  επαναληπτικού Ανοικτού ∆ιεθνή ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών 

µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, για το σχολικό  έτος  2015-2016 και δυνατότητα 

τρίµηνης παράτασης, µε σφραγισµένες προσφορές και  µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή, 

µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων, δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη 

µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε Κοζάνης από τον τόπο κατοικίας 

τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται  στον παρακάτω πίνακα και στα τµήµατα του  

συνηµµένου Παραρτήµατος Α της διακήρυξης προϋπολογιζόµενης δαπάνης 824.018,15 ευρώ, 

συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης (άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013)  και  Φ.Π.Α.)  
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   Α∆ΙΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 2015-2016    

                          ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ   

Α/Α 

ΚΩ∆. 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ  
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 
ΜΑΘΗ

ΤΩΝ  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Ο ΜΕΣΟ  

ΑΠΟΣΤΑΣ

Η ΣΕ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤ

ΡΑ 

ΜΟΝΟ 
Η 

∆ΙΠΛΟ 
∆ΡΟΜ

ΟΛΟΓΙ

Ο 

ΩΡΑ 
ΠΡΟΣΕ

ΛΕΥΣΗ

Σ  

ΩΡΑ 
ΑΠΟΧΩΡ

ΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΥΠΟΛ

ΟΙΠΟ 
ΗΜΕΡ

ΩΝ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΡΙΜ

ΗΝΗ 
ΠΑΡ

ΑΤΑ

ΣΗ 
55 
ΗΜΕ

ΡΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ 20% ΓΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΩΝ    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% 

1 7 
ΑΝΘΟΤΟΠΟ
Σ ΣΚΗΤΗ 

ΝΓ 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ  15 1 8:30 12:30 25,00 € 175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

2 8 ΚΑΛΑΜΙΑ  
ΑΛΩΝΑΚΙ
Α 

ΝΓ 
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ    ΤΑΧΙ  15 1 8:30 12:30 25,00 € 175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

3 10 
ΜΕΤΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ    

ΝΓ 
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ  1 ΤΑΧΙ  7,5 1 8:30 12:30 28,50 € 175 

4.987,50 
€ 

5.635,88 
€ 55 

1.567,50 
€ 

1.771,28 
€ 

7.407,15 
€ 1.481,43 € 

8.036,43 
€ 160,73 € 

4 13 ΡΥΜΝΙΟ    

∆Σ ΑΙΑΝΗΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΙΑΝΗΣ 4 ΤΑΧΙ  7 1 8:00 14:00 21,00 € 175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

5 16 ΧΡΩΜΙΟ   ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 26,00 € 175 
4.550,00 

€ 
5.141,50 

€ 55 
1.430,00 

€ 
1.615,90 

€ 
6.757,40 

€ 1.351,48 € 
7.331,48 

€ 146,63 € 

6 20 ΡΥΜΝΙΟ    

ΑΙΑΝΗ             
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ 
ΑΙΑΝΗ ΓΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ  1 ΤΑΧΙ  7 1 7:50 14:30 21,00 € 175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

7 27 ΠΤΕΛΕΑ   ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗΣ  1 ΤΑΧΙ  10 1 8:30 12:30 34,50 € 175 
6.037,50 

€ 
6.822,38 

€ 55 
1.897,50 

€ 
2.144,18 

€ 
8.966,55 

€ 1.793,31 € 
9.728,31 

€ 194,57 € 

8 1 Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ    

∆Σ 
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
Σ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

9 2 ΡΥΜΝΙΟ    
ΝΓ  ∆Σ 
ΑΙΑΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ  7 1 8:30 12:30 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

10 3 

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 
-
ΛΕΥΚΟΠΗΓ
Η    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 3 ΤΑΧΙ  2 1 8:00 14:00 

17,50 € 

175 
3.062,50 

€ 
3.460,63 

€ 55 962,50 € 
1.087,63 

€ 
4.548,25 

€ 909,65 € 
4.934,65 

€ 98,69 € 

11 5 

ΖΕΠ -
ΛΕΥΚΟΠΗΓ
Η    

∆Σ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 1 ΤΑΧΙ  7,5 1 8:00 14:00 

29,00 € 
175 

5.075,00 
€ 

5.734,75 
€ 55 

1.595,00 
€ 

1.802,35 
€ 

7.537,10 
€ 1.507,42 € 

8.177,42 
€ 163,55 € 

12 6 ΜΗΛΙΑ    
ΝΓ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ 1 ΤΑΧΙ  4 0,5 8:30 12:30 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

13 7 ΣΠΑΡΤΟ     
∆Σ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ 2 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

24,50 € 
175 

4.287,50 
€ 

4.844,88 
€ 55 

1.347,50 
€ 

1.522,68 
€ 

6.367,55 
€ 1.273,51 € 

6.908,51 
€ 138,17 € 

14 9 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟ
Υ 4 & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥΠΟΛΕΩ
Σ 27  

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

1 

ΤΑΧΙ  2,5 1 8:30 12:30 

16,00 € 

175 
2.800,00 

€ 
3.164,00 

€ 55 880,00 € 994,40 € 
4.158,40 

€ 831,68 € 
4.511,68 

€ 90,23 € 

15 10 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
Σ  1 ΤΑΧΙ  5 1 8:30 12:30 

26,50 € 
175 

4.637,50 
€ 

5.240,38 
€ 55 

1.457,50 
€ 

1.646,98 
€ 

6.887,35 
€ 1.377,47 € 

7.472,47 
€ 149,45 € 

16 11 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ
Υ 1   

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  2,5 1 8:00 14:00 

16,00 € 
175 

2.800,00 
€ 

3.164,00 
€ 55 880,00 € 994,40 € 

4.158,40 
€ 831,68 € 

4.511,68 
€ 90,23 € 
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17 12 
ΑΡΓΙΛΟΣ -
ΖΕΠ    

6ο  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ  1 ΤΑΧΙ  8 1 8:30 12:30 

38,00 € 
175 

6.650,00 
€ 

7.514,50 
€ 55 

2.090,00 
€ 

2.361,70 
€ 

9.876,20 
€ 1.975,24 € 

10.715,2
4 € 214,30 € 

18 13 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠ
ΟΡΟΥ 2   

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  2,5 1 8:00 14:00 

16,00 € 

175 
2.800,00 

€ 
3.164,00 

€ 55 880,00 € 994,40 € 
4.158,40 

€ 831,68 € 
4.511,68 

€ 90,23 € 

19 14 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
∆ΗΜΤΣΑ 1 & 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΝΤΙΝΟΥ 4   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. 
ΚΩΜΗΣ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 

39,00 € 

175 
6.825,00 

€ 
7.712,25 

€ 55 
2.145,00 

€ 
2.423,85 

€ 
10.136,10 

€ 2.027,22 € 
10.997,2

2 € 219,94 € 

20 16 ΡΟ∆ΙΑΝΗ    
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ  1 ΤΑΧΙ  5 1 8:30 12:30 

22,50 € 
175 

3.937,50 
€ 

4.449,38 
€ 55 

1.237,50 
€ 

1.398,38 
€ 

5.847,75 
€ 1.169,55 € 

6.344,55 
€ 126,89 € 

21 18 ΚΟΙΛΑ    

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:00 14:00 

19,00 € 

175 
3.325,00 

€ 
3.757,25 

€ 55 
1.045,00 

€ 
1.180,85 

€ 
4.938,10 

€ 987,62 € 
5.357,62 

€ 107,15 € 

22 19 

ΧΑΡΑΥΓΗ 
ΚΟΖΑΝΗ 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ
Υ 4   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. 
ΚΩΜΗΣ 2 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

47,00 € 

175 
8.225,00 

€ 
9.294,25 

€ 55 
2.585,00 

€ 
2.921,05 

€ 
12.215,30 

€ 2.443,06 € 
13.253,0

6 € 265,06 € 

23 20 ΖΕΠ    
ΝΓ Ν. 
ΚΛΕΙΤΟΥ  1 ΤΑΧΙ  3 1 8:30 12:30 

12,50 € 
175 

2.187,50 
€ 

2.471,88 
€ 55 687,50 € 776,88 € 

3.248,75 
€ 649,75 € 

3.524,75 
€ 70,50 € 

24 21 ΑΚΡΙΝΗ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΕΛ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  23 1 17:00 21:00 

41,50 € 
175 

7.262,50 
€ 

8.206,63 
€ 55 

2.282,50 
€ 

2.579,23 
€ 

10.785,85 
€ 2.157,17 € 

11.702,1
7 € 234,04 € 

25 25 ΦΟΥΦΑ    
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 ΤΑΧΙ  6 1 8:30 12:30 

26,00 € 
175 

4.550,00 
€ 

5.141,50 
€ 55 

1.430,00 
€ 

1.615,90 
€ 

6.757,40 
€ 1.351,48 € 

7.331,48 
€ 146,63 € 

26 26 
ΑΝΑΡΡΑΧΗ 
-ΕΜΠΟΡΙΟ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  18 1 8:00 14:00 

48,00 € 
175 

8.400,00 
€ 

9.492,00 
€ 55 

2.640,00 
€ 

2.983,20 
€ 

12.475,20 
€ 2.495,04 € 

13.535,0
4 € 270,70 € 

27 28 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ    

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
Υ  2 ΤΑΧΙ  10 1 8:30 12:30 

18,50 € 
175 

3.237,50 
€ 

3.658,38 
€ 55 

1.017,50 
€ 

1.149,78 
€ 

4.808,15 
€ 961,63 € 

5.216,63 
€ 104,33 € 

28 32 ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:30 12:30 

22,00 € 
175 

3.850,00 
€ 

4.350,50 
€ 55 

1.210,00 
€ 

1.367,30 
€ 

5.717,80 
€ 1.143,56 € 

6.203,56 
€ 124,07 € 

29 33 ∆ΡΟΣΕΡΟ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  5,3 1 8:30 12:30 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

30 34 ΓΑΛΑΤΕΙΑ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  1,9 1 8:30 12:30 

17,50 € 
175 

3.062,50 
€ 

3.460,63 
€ 55 962,50 € 

1.087,63 
€ 

4.548,25 
€ 909,65 € 

4.934,65 
€ 98,69 € 

31 9.1 

ΠΕ∆ΙΝΟ 
ΛΕΒΑΙΑ 
ΦΙΛΩΤΑ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  34 1 17:00 21:00 

77,00 € 

175 
13.475,00 

€ 
15.226,75 

€ 55 
4.235,00 

€ 
4.785,55 

€ 
20.012,30 

€ 4.002,46 € 
21.712,4

6 € 434,25 € 

32   

ΒΕΓΟΡΑ -
ΛΕΒΑΙΑ 
ΦΙΛΩΤΑ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  26 1 17:00 21:00 

62,50 € 

175 
10.937,50 

€ 
12.359,38 

€ 55 
3.437,50 

€ 
3.884,38 

€ 
16.243,75 

€ 3.248,75 € 
17.623,7

5 € 352,48 € 

33 35 

Π.Π 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
23   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 1 ΤΑΧΙ  3 1 8:00 14:00 

18,00 € 

175 
3.150,00 

€ 
3.559,50 

€ 55 990,00 € 
1.118,70 

€ 
4.678,20 

€ 935,64 € 
5.075,64 

€ 101,51 € 

34 66 ∆ΑΦΝΗ   
 ∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  22 1 8:00 14:00 

58,00 € 
175 

10.150,00 
€ 

11.469,50 
€ 55 

3.190,00 
€ 

3.604,70 
€ 

15.074,20 
€ 3.014,84 € 

16.354,8
4 € 327,10 € 

35 67 ΜΟΛΟΧΑ    

∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
+ΝΓ 2 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 12:30 

37,38 € 
175 

6.541,50 
€ 

7.391,90 
€ 55 

2.055,90 
€ 

2.323,17 
€ 

9.715,06 
€ 1.943,01 € 

10.540,4
1 € 210,81 € 

36 36 
ΠΟΛΥΚΑΣΤ
ΑΝΟ    

∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  21 0,5 8:00 14:00 

27,00 € 
175 

4.725,00 
€ 

5.339,25 
€ 55 

1.485,00 
€ 

1.678,05 
€ 

7.017,30 
€ 1.403,46 € 

7.613,46 
€ 152,27 € 
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37 38 ΑΝΘΟΧΩΡΙ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

38 46 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  26 1 8:00 14:00 

67,50 € 
175 

11.812,50 
€ 

13.348,13 
€ 55 

3.712,50 
€ 

4.195,13 
€ 

17.543,25 
€ 3.508,65 € 

19.033,6
5 € 380,67 € 

39 50 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  33 1 8:00 15:30 

69,00 € 
175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

40 52 ΝΕΑΠΟΛΗ   
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  21 1 8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

41 53 ΝΕΑΠΟΛΗ   
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3 ΤΑΧΙ  21 1 8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

42 54 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ  54 1 8:00 15:30 

128,00 € 
175 

22.400,00 
€ 

25.312,00 
€ 55 

7.040,00 
€ 

7.955,20 
€ 

33.267,20 
€ 6.653,44 € 

36.093,4
4 € 721,87 € 

43 68 ΜΟΛΟΧΑ   
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

30,00 € 
175 

5.250,00 
€ 

5.932,50 
€ 55 

1.650,00 
€ 

1.864,50 
€ 

7.797,00 
€ 1.559,40 € 

8.459,40 
€ 169,19 € 

44 70 
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ   ΣΤΕΡΝΑ 1 ΤΑΧΙ  9 0,5   14:00 

18,00 € 
175 

3.150,00 
€ 

3.559,50 
€ 55 990,00 € 

1.118,70 
€ 

4.678,20 
€ 935,64 € 

5.075,64 
€ 101,51 € 

45 72 
ΠΕΛΕΚΑΝΟ
Σ    

∆.Σ 
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1 ΤΑΧΙ  9 1 8:00 14:00 

19,00 € 
175 

3.325,00 
€ 

3.757,25 
€ 55 

1.045,00 
€ 

1.180,85 
€ 

4.938,10 
€ 987,62 € 

5.357,62 
€ 107,15 € 

46 79 
3o ∆Σ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ   

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤ
ΡΟ  1 ΤΑΧΙ  11 0.5   14:00 

15,00 € 
175 

2.625,00 
€ 

2.966,25 
€ 55 825,00 € 932,25 € 

3.898,50 
€ 779,70 € 

4.229,70 
€ 84,59 € 

47 80 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣ
ΤΡΟ   

3o ∆Σ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

30,00 € 
175 

5.250,00 
€ 

5.932,50 
€ 55 

1.650,00 
€ 

1.864,50 
€ 

7.797,00 
€ 1.559,40 € 

8.459,40 
€ 169,19 € 

48 83 ΑΝΘΟΧΩΡΙ    
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

49 84 ΒΡΟΝΤΗ   
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

50 85 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ   
∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  14 1 8:00 14:00 

55,00 € 
175 

9.625,00 
€ 

10.876,25 
€ 55 

3.025,00 
€ 

3.418,25 
€ 

14.294,50 
€ 2.858,90 € 

15.508,9
0 € 310,18 € 

51 86 
ΑΓ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   

∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ + 
ΝΓ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:30 12:30 

48,00 € 
175 

8.400,00 
€ 

9.492,00 
€ 55 

2.640,00 
€ 

2.983,20 
€ 

12.475,20 
€ 2.495,04 € 

13.535,0
4 € 270,70 € 

52 87 
∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ    

ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝ
Ο  1 ΤΑΧΙ  13 0.5   14:00 

28,00 € 
175 

4.900,00 
€ 

5.537,00 
€ 55 

1.540,00 
€ 

1.740,20 
€ 

7.277,20 
€ 1.455,44 € 

7.895,44 
€ 157,91 € 

53 90 ΖΩΝΗ   
Γ.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

66,00 € 
175 

11.550,00 
€ 

13.051,50 
€ 55 

3.630,00 
€ 

4.101,90 
€ 

17.153,40 
€ 3.430,68 € 

18.610,6
8 € 372,21 € 

54 91 ΚΟΡΥΦΗ    
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

43,00 € 
175 

7.525,00 
€ 

8.503,25 
€ 55 

2.365,00 
€ 

2.672,45 
€ 

11.175,70 
€ 2.235,14 € 

12.125,1
4 € 242,50 € 

55 92 
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ    ∆ΙΧΕΙΜΑΡΟ 1 ΤΑΧΙ  9,5 0,5   14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

56 93 ΣΗΜΑΝΤΡΟ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

43,14 € 
175 

7.549,50 
€ 

8.530,94 
€ 55 

2.372,70 
€ 

2.681,15 
€ 

11.212,09 
€ 2.242,42 € 

12.164,6
2 € 243,29 € 

57 94 ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  6,5 1 8:00 14:00 

29,00 € 
175 

5.075,00 
€ 

5.734,75 
€ 55 

1.595,00 
€ 

1.802,35 
€ 

7.537,10 
€ 1.507,42 € 

8.177,42 
€ 163,55 € 

58 95 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

ΝΓ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 ΤΑΧΙ      8:30 12:30 

35,00 € 
175 

6.125,00 
€ 

6.921,25 
€ 55 

1.925,00 
€ 

2.175,25 
€ 

9.096,50 
€ 1.819,30 € 

9.869,30 
€ 197,39 € 

59 96 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ   3 ΤΑΧΙ  10,5 1 8:00 14:00 

35,00 € 
175 

6.125,00 
€ 

6.921,25 
€ 55 

1.925,00 
€ 

2.175,25 
€ 

9.096,50 
€ 1.819,30 € 

9.869,30 
€ 197,39 € 

60 97 
ΑΛΙΑΚΜΟΝ
ΑΣ    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  7 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

61 99 ΚΛΗΜΑ    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  
ΝΓ 3 ΤΑΧΙ  11,5 1 8:00 14:00 

36,50 € 
175 

6.387,50 
€ 

7.217,88 
€ 55 

2.007,50 
€ 

2.268,48 
€ 

9.486,35 
€ 1.897,27 € 

10.292,2
7 € 205,85 € 

62 100 ΚΛΗΜΑ    
ΝΓ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ    ΤΑΧΙ          

37,08 € 
175 

6.489,00 
€ 

7.332,57 
€ 55 

2.039,40 
€ 

2.304,52 
€ 

9.637,09 
€ 1.927,42 € 

10.455,8
2 € 209,12 € 

63 101 ΠΕΠΟΝΙΑ   
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

26,00 € 
175 

4.550,00 
€ 

5.141,50 
€ 55 

1.430,00 
€ 

1.615,90 
€ 

6.757,40 
€ 1.351,48 € 

7.331,48 
€ 146,63 € 

64 102 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩ
ΡΙ  

ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙ 

∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 

46,00 € 
175 

8.050,00 
€ 

9.096,50 
€ 55 

2.530,00 
€ 

2.858,90 
€ 

11.955,40 
€ 2.391,08 € 

12.971,0
8 € 259,42 € 
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65 103 ΠΥΛΩΡΙ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

66 109 ΚΑΛΟΝΕΡΙ    

∆.Σ 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡ
ΟΥ 4 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

67 113 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤ
ΡΟ    

∆.Σ 
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ  3 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

68 124 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

4 
ΤΑΧΙ  

21,5 1 
8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

69 125 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

4 
ΤΑΧΙ  

21,5 1 
8:00 14:00 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

70 126 
ΤΣΟΤΥΛΙ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

1 
ΤΑΧΙ  

16 1 
8:00 14:00 

72,00 € 
175 

12.600,00 
€ 

14.238,00 
€ 55 

3.960,00 
€ 

4.474,80 
€ 

18.712,80 
€ 3.742,56 € 

20.302,5
6 € 406,05 € 

71 164 ΤΣΟΤΥΛΙ   
ΝΕΑΠΟΛ

Η  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ      8:00   69,00 € 175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

72 12.1 
ΕΕΕΕΚ 
ΚΟΖΑΝΗΣ   

ΤΣΟΤΥΛΙ 
ΝΕΑΠΟΛΗ 3 ΤΑΧΙ  54 0,5   14:00 

69,00 € 
175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

73 183 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆
Α   

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:00 14:00 19,00 € 175 

3.325,00 
€ 

3.757,25 
€ 55 

1.045,00 
€ 

1.180,85 
€ 

4.938,10 
€ 987,62 € 

5.357,62 
€ 107,15 € 

74 187 

 Πτολεµαΐδα 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΑΣ 105   

Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ -
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ
Σ 1 ΤΑΧΙ  18 1 8:00 14:00 42,00 € 175 

7.350,00 
€ 

8.305,50 
€ 55 

2.310,00 
€ 

2.610,30 
€ 

10.915,80 
€ 2.183,16 € 

11.843,1
6 € 236,86 € 

75 195 

ΠΤΟΛ/∆Α 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
Σ 17    

3ο ΓΥΜ  
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ, 
Μικράς Ασίας 3 1 ΤΑΧΙ  2 1 8:00 14:00 18,00 € 175 

3.150,00 
€ 

3.559,50 
€ 55 990,00 € 

1.118,70 
€ 

4.678,20 
€ 935,64 € 

5.075,64 
€ 101,51 € 
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 ΆΡΘΡΑ 
1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

9. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11. ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 

12. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

13. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

14. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

15. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

16. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

17. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

19. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

20. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

21. ΈΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

22. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

23. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

24. ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ- ΠΟΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ- ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

25. ΛΟΙΠΟ ΌΡΟΙ 

26.  ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ  - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

27. ΓΕΝΙΚΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α: TMHMATA  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 
ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

Ο ∆ιαγωνισµός θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος, 

µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της  Υ.Α. 

Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π∆60/07 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 

118/07. 

 

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

προσφοράς στο Σύστηµα.  

 

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

βεβαιώνεται αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 

του άρθρου 6 του Ν.4155/2013 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 

 

Αν η συνεδρίαση της αρµόδια πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του 

∆ιαγωνισµού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 

αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή 

είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην 

περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 

όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που 

το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω 

αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση 

της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 

 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγωνισµών 

και των διαγωνισµών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Κοζάνης, στο εξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και την αρµόδια 

επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π. Ε. Koζάνης, 

στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως 

άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής Οικονοµική 

15PROC002941608 2015-07-29



14 
 

Επιτροπή, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και 

κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών.  

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού, υποδιαιρείται σε 

τµήµατα. Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα  ή για περισσότερα τµήµατα ή και για 

το σύνολο των τµηµάτων .  Τα τµήµατα  του διαγωνισµού, αναλύονται   στο Παράρτηµα Α : 

 

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση 

δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων 

όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) 

Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την 

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

κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα 

συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική 

προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν 

λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη διακήρυξη, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη διακήρυξη 

προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. 

 

Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά δεν 

ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους 

και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και 

έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3  
 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της χαµηλότερης 

τιµής,  για κάθε δροµολόγιο. 

 

ΑΡΘΡΟ 4 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 
α) Τα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών µε συντονιστικό χαρακτήρα που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας, έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόµιµα, 

σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, 

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

εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η 

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

του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997. 

 

Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις 

του άρθρου 7 του Π.∆. 118/2007. 

Στην περίπτωση των ενώσεων δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή προκειµένου να 

υποβάλουν προσφορά. H αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα  ένωση να 

περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της 

νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ευθύνονται έκαστος 

έναντι της ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ, αλληλεγγύως και εις ολόκληρο για την εκτέλεση της προµήθειας. 

Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς (Πάροχοι) απαιτείται να διαθέτουν 

ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν 

στο ηλεκτρονικό σύστηµα (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. - ∆ιαδικτυακή πύλη  www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την 

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

Οι οικονοµικοί φορείς - χρήστες αιτούνται µέσω του συστήµατος την εγγραφή τους σε αυτό παρέχοντας τις 

απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόµενοι τους όρους χρήσης του ταυτοποιούµενοι ως εξής:  

  Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) ταυτοποιούνται µε χρήση 

των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet 

της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του 

χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 

∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν διαθέτουν 

ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους συµπληρώνοντας τον αριθµό 

ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που 

κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από 

το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης 

Κρατικών Προµηθειών.  

• Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ 

αποστέλλοντας: 

-  είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 

-  είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική, 

όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις έργων, στο Παράρτηµα IX Β για 

τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του π.δ. 

60/2007, και σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού 

φορέα, στα οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, 

προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) 

στην αρµόδια υπηρεσία. 
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 Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

 Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σχετικά µε την 

εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαµβάνει 

σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του 

λογαριασµού του. 

Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους παρόχους (εγγεγραµµένους οικονοµικούς φορείς) 

συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οχτώ (8) ηµέρες προ της 

εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής  του άρθρου 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-

10-10 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής 

της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προµηθευτές οι 

ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία 

εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής ένστασης του άρθρου 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 

173 /Α’/30-10-, χωρίς ο ενδιαφερόµενος να έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω προσφυγής. Αιτήµατα παροχής 

πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

 

- Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται ηλεκτρονικά µόνο στο δικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 

µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. και απευθύνονται στο Τµήµα 

Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικών  και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών 

πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, 

δηλαδή διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε 

µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά 

υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν 

εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν 

είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

   

- Το Τµήµα Προµηθειών της ∆/νσης Οικονοµικού θα απαντήσει ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά σε όλες τις 

διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόµενων διαστηµάτων. 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτοί (αποκλείονται) όσοι υποψήφιοι (βάσει του άρθρου 45 της οδηγίας 

2004/18/ΕΚ-  άρθρο 43 του Π.∆. 60/2007) : 

1. Τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συµβιβασµό, 

αναστολή εργασιών ή τελούν σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας 

εγκατάστασής τους. 

2. Έχει κινηθεί σε βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, 

πτωχευτικού συµβιβασµού ή οποιαδήποτε άλλη παρόµοια διαδικασία προβλεπόµενη από τις διατάξεις της 

χώρας εγκατάστασής τους. 
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3. Έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της 

χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση, και η οποία διαπιστώνει αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή 

τους. 

4. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε 

σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο 

διαθέτει η αναθέτουσα αρχή. 

5. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή των εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, σύµφωνα µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

6. ∆εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην πληρωµή των φόρων και τελών, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις τόσο της χώρας εγκατάστασής τους όσο και του ελληνικού δικαίου. 

7. Είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ’ 

εφαρµογή του παρόντος ή όταν δεν έχει παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

8. Εις βάρος των οποίων υπάρχει αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση, γνωστή στην αναθέτουσα αρχή, για 

έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 

της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1). 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

(EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2) 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48) 

δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ 

EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού 

συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 της 28.6.1991, σελ. 77 

Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305).  

Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωµα, εφόσον υπάρχουν αµφιβολίες ως προς την προσωπική κατάσταση 

των εν λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες 

που θεωρεί απαραίτητες. Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε 

άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα 

αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του κράτους µέλους όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο 

προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντικών 

στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

Επισηµαίνεται ότι σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι ανωτέρω λόγοι ισχύουν για καθέναν από 

τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο 

συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 
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ΑΡΘΡΟ 5 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και µόνον του λόγου δεν 

αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του 

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

 

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

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

σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

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

δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

 

Όλα τα στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για τους 

υποψηφίους. 

 

Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν 

απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους 

υποψηφίους. 

 

  

ΑΡΘΡΟ 6 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 

∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/2013 

(ΦΕΚ/Α΄/29-05-2013), στο άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Α/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 

και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)», στο 

Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆.118/2007. 

 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(α) ένας (υπο)φάκελος1 µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» και 

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». 

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» 

 

Α. Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 

οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, υποχρεωτικά, µε ποινή αποκλεισµού, µαζί µε την Προσφορά τους, 

εγκαίρως και προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. 
                                                           
1 (υπο)φάκελος= κατηγορία επισυναπτόµενων αρχείων στο σύστηµα 
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Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (Ε.Σ.∆Η.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ (τα οποία περιγράφονται στήλη 

«ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ»): 

 

1 Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€), υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 2% επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης χωρίς  το Φ.Π.Α., 

του δροµολογίου  του Παραρτήµατος Α, για την οποία/ο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και στο Παράρτηµα Γ της 

παρούσης. (Τα απαιτούµενα ποσά των εγγυήσεων συµµετοχής ανά οµάδα/δροµολόγιο, έχουν 

υπολογιστεί και αναγράφονται στο Παράρτηµα Α.) 

Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
της προσφοράς. 

2 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία αναγράφονται τα στοιχεία του  παρόντος διαγωνισµού και την οµάδα ή τις οµάδες για τις οποίες 

υποβάλλει την προσφορά και στην οποία  δηλώνεται  ότι,  µέχρι  και  την  ηµέρα  υποβολής  της 

προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 

- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα ήτοι : 

ι)συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 

δράσης  της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 

ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο  άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης    

Μαΐου  1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3  παράγραφος 1 της κοινής  δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του  Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 

iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της  27.11.1995, σελ. 48), 

iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της  οδηγίας 

91/308/EOK  του  Συµβουλίου,  της  10ης  Ιουνίου  1991,  για   την   πρόληψη  χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από  παράνοµες δραστηριότητες (EE L 

166   της   28.6.1991,  σελ. 77   Οδηγίας, η  οποία   τροποποιήθηκε  από  την  Οδηγία   2001/97/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE  L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

ενσωµατώθηκε  µε το ν. 2331/1995  (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν.  3424/2005 (Α΄ 305),  

v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της   

ψευδορκίας, της δωροδοκίας  και  της  δόλιας  χρεοκοπίας. 

vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων :  

-     30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 

-     31 παρ. 4, 5 και 6  

-     32 παρ. 4 και 5 

-  35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους 

δραστηριότητας. 

 

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

υπογραφής.  

 Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι  νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλουν : 
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α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 

β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων  Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.  

γ) σε κάθε άλλη  περίπτωση νοµικού προσώπου,  οι νόµιµοι  εκπρόσωποί  του. 

δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση  υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισµού.  

ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά, η ανωτέρω δήλωση  

αφορά κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση. 

 

3 Υπεύθυνη  δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του  ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και  στην οποία  δηλώνεται  ότι,  µέχρι  και  

την  ηµέρα  υποβολής  της προσφοράς τους, οι προσφέροντες : 

α. ∆εν τελούν  σε πτώχευση  και, επίσης, ότι  δεν   τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή  υπό άλλη  ανάλογη 

κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη  διαδικασία.   

β. ∆εν  τελούν  υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920,  όπως  εκάστοτε   ισχύει,  ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι  δεν τελούν υπό 

διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής   εκκαθάρισης  των   ανωτέρω  νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες 

ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά  πρόσωπα). 

γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι  δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε   

αναγκαστική διαχείριση.  

    -Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση  ή υπό 

άλλη ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή  υπό άλλη 

ανάλογη διαδικασία.  

δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές  κοινωνικής ασφάλισης  

(κυρίας και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους  καταβάλουν εισφορές κυρίας 

και επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους.   

ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, ορίζοντας 

ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά  

κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για 

φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο  ή ότι ασκούν γεωργικό ή 

κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά συνεταιρισµούς). 

-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 

Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 

χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου  ή των επαγγελµατικών 

οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για 

νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους , προκειµένου για φυσικά πρόσωπα .  

στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που  απαιτούνται 

κατ' εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν  τις πληροφορίες αυτές. 

ζ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 

η. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα  ηλεκτρονική υποβολή / έντυπη 

προσκόµιση όπου απαιτείται των  δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
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περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου  Προεδρικού 

∆ιατάγµατος.  

 

Σχετικά µε τις υπεύθυνες δηλώσεις ισχύουν όσα αναφέρονται ανωτέρω (2). 

4. Παραστατικό εκπροσώπησης, κατά το άρθρο 6 παρ. 1 περ. γ του Π∆ 118/07, εφόσον οι πάροχοι 

συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπο/εκπρόσωπό τους. 

5. Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 

(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινή φωτοαντίγραφο  ή απόσπασµα του 

καταστατικού του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία 

και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα 

υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και 

τα έγγραφα της νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε 

τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

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

απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού 

προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε 

την προσκοµιδή µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: α)Πιστοποιητικού της αρµόδιας 

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

προκύπτει ότι οι µετοχές της µε βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) Αναλυτικής 

κατάστασης µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως 

τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες 

ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.∆. 82/96, όπως 

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

διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται 

και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και 

επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά 

ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο 

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

συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό 

κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του 

Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη υποβολής των παραπάνω 

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

προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. 

Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3414/2005, στην οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της 

παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες εταιρείες, ανεξαρτήτως της 

συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες , υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας 

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

συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου. 
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Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην 

οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας αυτής, 

εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 

Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία 

υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων 

της , που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε 

περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων να προσκοµίσει σχετική 

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

ψήφου, σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 

εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν 

είναι γνωστοί οι ως άνω µέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση 

της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να 

υποβάλει την προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της διαφορετικά ή µη υποβολή της σχετικής 

κατάστασης δεν επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας». Η υποχρέωση περαιτέρω 

ονοµαστικοποίησης µέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια 

κρατών –µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) 

εταιρείες. 

 

7 Οι ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά 

για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Ειδικά όσον αφορά την εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής, µπορεί να εκδοθεί και να υποβληθεί  µία εγγυητική  επιστολή µε το άθροισµα των ποσών 

όλων των µελών της ένωσης (Υπόδειγµα 1 Παραρτήµατος Γ). Σε περίπτωση έκδοσης εγγυητικής 

από κάθε µέλος της ένωσης οι εγγυήσεις θα περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει 

τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Η κοινή προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από 

εκπρόσωπο διορισµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

 Από κάθε φορέα – µέλος που συµµετέχει στην ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης ∆.Σ. ή άλλου 

αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει τη συµµετοχή στο διαγωνισµό, το νόµιµο εκπρόσωπο εάν δεν 

προκύπτει από τα νοµιµοποιητικά έγγραφα τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της ένωσης, το ποσοστό της 

κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. Σε 

περίπτωση φυσικού προσώπου απαιτείται υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται τα 

ανωτέρω. 

 
Η Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών οφείλει να διαπιστώνει την εγκυρότητα των κατατεθειµένων 

στο διαγωνισµό εγγυητικών επιστολών. 

  

Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από τα πιο πάνω δικαιολογητικά δεν 

εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού 
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να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται 

Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου στην οποία 

θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»  του Υποψήφιου Αναδόχου. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συµπεριλαµβάνεται 

υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά»  του Υποψήφιου 

Αναδόχου. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός των τελευταίων  τριάντα 

(30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. 

Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του 1.000.0000 €, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα 

µε την παράγρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη 

διαγωνιστική διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγρ. 4 του 

ίδιου νόµου, όπως συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη   διαγωνιστική διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός 

τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που 

φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν απαιτείται 

σχετική θεώρηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου   <<∆ικαιολογητικά 

συµµετοχής-τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να 

προσκοµισθούν στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα 

δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση 

συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς 

 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτελούν το 

περιεχόµενο του υποφακέλου <<∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»)  θα γίνεται στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα  µέσα  σε καλά σφραγισµένο φάκελο, 

στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας  που διενεργεί την εργασία δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης,  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
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ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

 

Β. Στον ίδιο (υπό) φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 

ηλεκτρονικά  τα κάτωθι : 

Η Τεχνική Προσφορά.  Συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε 

µορφή .pdf.  

  

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

προσκοµίζει (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή)  κατά περίπτωση  εντός τριών (3) εργάσιµων 

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:  

 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς  

Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

I. Υπεύθυνη ∆ήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην 

οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβαν 

γνώση. 

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

Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.∆. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 

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

µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

iii) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

iv) Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν 

για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας 

έκαστου και τα ονόµατα των οδηγών εφόσον χρησιµοποιηθούν. 

II. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.  

III. Φωτοαντίγραφα πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα 

διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

IV. Φωτοαντίγραφα  ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

V. Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης (και οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα χρησιµοποιηθούν). 
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VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού 

(ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον 

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

εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει 

όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση.  

VII.  Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, του 

συµµετέχοντος στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα 

χρησιµοποιήσει οδηγό/ούς, θα προσκοµίσει το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των 

λεωφορείων  ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), όπως αυτό προβλέπεται στο άρθρο 9 εδαφ. α.  

VIII. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

IX. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 

κλπ)  και  φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού µεταφορέα για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων. 

∆ιευκρίνιση οι όροι  λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή 

αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήµατος της αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) 

ΚΥΑ    

 

Υπενθυµίζεται ότι προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας  

µόνο  τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 

κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.)  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

Στον (υπο)φάκελο* µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα. 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονοµική 

Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά, συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 

πρέπει να ταυτίζονται.  Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται 

να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  

 

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της  οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι 

συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες 

πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται 

στην εκτύπωση.  

 

Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική 

φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του 
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ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 

∆ιακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισµό Παράρτηµα Α στην στήλη µε περιγραφή «Μέγιστο Ηµερήσιο Κόστος 

∆ροµολογίου») για κάθε οµάδα που προκηρύσσεται  (και στο Υπόδειγµα της Οικονοµικής Προσφοράς 

Παράρτηµα ∆ στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει προϋπολογισµού µε την τυχόν 

δαπάνη συνοδού») 

 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα 

άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του 

πέντε.  

 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (Οικονοµική προσφορά) πρέπει να 

συνταχθεί  επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος ∆. Επειδή αυτή δεν 

αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων  επισυνάπτει 

ψηφιακά υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, Οικονοµικής Προσφοράς, σε 

µορφή pdf. 

 

Για την προσφερόµενη τιµή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο ΆΡΘΡΟ 14. 

 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

• Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων 

από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του 

άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία 

pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 

εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, 

εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι 

σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία 

δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 

5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση 

ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν τιµωρείται αυστηρότερα από 

άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη 

πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

• Τα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων οφείλουν να υποβάλλονται εφόσον 

έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο (Ν. 4250/26.03.2014). 

• Η κατάρτιση και η υποβολή των προσφορών πραγµατοποιείται ηλεκτρονικά, µε χρήση της πλατφόρµας 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) µέσω της διαδικτυακής 

πύλης www.promitheus.gov.gr. Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των 

προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 
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• Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος 

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

άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

• Προσφορές που τυχόν υποβληθούν ή περιέλθουν στην Υπηρεσία αποκλειστικά σε έντυπη µορφή (για 

τις οποίες δεν έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν 

αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους αποστολείς τους. 

•  Απαιτούµενα από την παρούσα διακήρυξη, για προσκόµιση σε έντυπη µορφή στοιχεία, που 

υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται 

εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν σε απόρριψη της προσφοράς. 

• Σε περίπτωση συνυποβολής µε την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εµπιστευτικού χαρακτήρα, 

η γνωστοποίηση των οποίων στους άλλους διαγωνιζόµενους θα έθιγε τα έννοµα συµφέροντά του, ο 

προσφέρων οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε 

αντίθετη περίπτωση, δύναται να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. 

Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες 

έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά 

απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

• Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι εκατόν ογδόντα  (180) ηµερολογιακές ηµέρες, 

προσµετρούµενες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας   υποβολής προσφορών του 

διαγωνισµού. Προσφορά  που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφεροµένου  

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της  ∆\ξης 

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

• ∆ιευκρινίσεις που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την λήξη χρόνου κατάθεσης 

των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

παρέχουν διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του 

διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από 

τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, σύµφωνα µε τα παραπάνω, λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες 

που αναφέρονται στα σηµεία για τα οποία υποβλήθηκε σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

•   Η προσφορά πρέπει να έχει συνταχθεί µε τον τρόπο, την τάξη, την αρίθµηση και τα χαρακτηριστικά 

που   καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη και να φέρει την υπογραφή του Υποψηφίου ή του   

εκπρόσωπού του ή του αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

• Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια δηµοπρασία περισσότερες από µία εταιρείες ή ένωση 

προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που 

συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν 

αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές που καταθέτει εκτός από µία µε την οποία θα 

συµµετέχει για λογαριασµό του. 
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ΑΡΘΡΟ 7 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική 

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών.  

 

Κατά την προαναφερόµενη ηµεροµηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση µόνο των ηλεκτρονικών (υπό)φακέλων 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής Τεχνική Προσφορά». 

 

 Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονοµικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των αρµόδιων 

πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς των οποίων 

οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των  λοιπών στοιχείων αυτών. 

 

Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

προσφορών που αποσφραγίσθηκαν.  

 

Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες 

των οποίων οι οικονοµικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα αρχή  προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών 

µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων 

κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά 

περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα:  

 

- Η αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης του ∆ιαγωνισµού, που έχει ορισθεί από την Αναθέτουσα Αρχή, και τα µέλη 

της, πιστοποιηµένοι χρήστες του Συστήµατος, προβαίνουν στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης των κατά 

περίπτωση υποφακέλων των Προσφορών. 

 

- Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 

Προσφορά», οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των 

Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
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- Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο πληρότητας και 

ισχύος εγγράφων και δικαιολογητικών, αξιολογεί το περιεχόµενο της Τεχνικής Προσφοράς και εισηγείται ποιες 

Προσφορές γίνονται αποδεκτές για οικονοµική αξιολόγηση. 

 

- Η Αναθέτουσα Αρχή εκδίδει την σχετική απόφαση επί της αξιολόγησης των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και 

των Τεχνικών Προσφορών. 

 

- Οι Συµµετέχοντες στο ∆ιαγωνισµό ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της Προσφοράς τους. 

 

- Οι (ηλεκτρονικοί) υποφάκελοι των Οικονοµικών Προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε αυτούς 

των οποίων οι Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των 

Τεχνικών Προσφορών. 

 

- Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι Προσφέροντες 

των οποίων οι Οικονοµικές Προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο 

των άλλων Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που 

προσφέρθηκαν. 

 

- Η Επιτροπή Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού ή άλλοι πιστοποιηµένοι χρήστες από την Αναθέτουσα Αρχή του 

∆ιαγωνισµού έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς 

για παροχή διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις 

διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 9 

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ - ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 20 του Π.∆. 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται 

να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 

ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε  σήµανση  

«∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται 

κατωτέρω.  Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον 

ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται από τον 

προσφέροντα  εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (κατά τα 

οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14)) στην αρµόδια υπηρεσία. 

 

Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 

µε διαβιβαστικό, στο οποίο  θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα 

είναι τοποθετηµένα  µέσα  σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς µε 

κεφαλαία γράµµατα: 

α) Η Περιγραφή  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας  που διενεργεί το διαγωνισµό  δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ 

ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 
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γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης,  

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – µειοδότη. 

 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007*, δηλ. της συµµετοχής 

σε εγκληµατική οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, καθώς και για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της 

πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 

(*παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007: «ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο όρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΑΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως 

αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μάΐου 1997 (EE C 195 της 

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 - 12 - παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 

Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης 

σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 

27.11.1995, σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 

της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α" 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α" 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει 

δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του 

και ότι δεν έχει χει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα»). Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την 

µεταφορά των µαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 

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

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

µαστροπείας και της  εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας 

ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών 

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

απαγωγής, της σύστασης συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση. 

 

Επισηµαίνεται ότι στις περιπτώσεις που χρησιµοποιούνται οδηγοί το ως άνω ποινικό µητρώο πρέπει να 

υποβληθεί και για τον/τους οδηγό/ούς. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, 

επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
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(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Ο ανάδοχος 

υποχρεούται να καταθέσει υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους 

είναι ασφαλισµένοι οι απασχολούµενοι στην επιχείρηση. 

Ειδικότερα µε τη φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού φορέα, η Αναθέτουσα Αρχή αναζητά 

αυτεπάγγελτα από το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του 

Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής 

ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που το σύστηµα  παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη 

ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία 

της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, να τον 

ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική ενηµερότητα σε έντυπη 

µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και από την οποία 

να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

Όταν ο Οικονοµικός φορέας δεν διαθέτει ελληνικό αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) υποβάλλει 

ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε 

αυτόν και καταθέτει αυτή στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση 

ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται 

από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά των παραπάνω περιπτώσεων (2) και (3) 

εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι, από την οποία και εκδίδεται 

το σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου ή άλλου επαγγελµατικού φορέα, µε το οποίο θα πιστοποιείται 

αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και 

αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης.  Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να προσκοµίσουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το νόµιµο της 

λειτουργίας τους. 

(5) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Θα φέρει ψηφιακή υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

(6)  Σε περίπτωση που σε δροµολόγιο της οµάδας ή των οµάδων/δροµολογίων για τα οποία υπογράφεται η 

σύµβαση προβλέπονται συνοδοί, για κάθε έναν από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει (κατά τα οριζόµενα 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

• Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.  

• Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), άρθρο 

1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από 

µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του.  

• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα ακριβή στοιχεία της 

µόνιµης κατοικίας του.  
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Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη ειδικής 

εµπειρίας  

• Βιογραφικό σηµείωµα από το οποίο να προκύπτει εµπειρία σε αντίστοιχη ή παρόµοια εργασία (π.χ. 

συνοδός ΑµεΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή να είναι γονέας ΑΜΕΑ) .  

 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές 

αποφάσεις ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου pdf. 

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της 

χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης 

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για 

κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου*. 

(*παρ. 1 του άρθρου 43 του π. δ/τος 60/2007: «ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

απόφαση για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΎ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), β) δωροδοκία, όπως 

αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μάΐου 1997 (EE C 195 της 

25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 

358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την 

προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 

48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 

91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 

χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 

28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 

Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 

2331/1995 (Α" 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α" 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί βάσει 

δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του 

και ότι δεν έχει χει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του 

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα»). Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την 

µεταφορά των µαθητών, να προκύπτει από το ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε 

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

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

µαστροπείας και της  εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας 

ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών 

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

απαγωγής, της σύστασης συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση. 

 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής 

τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε κάποια από τις καταστάσεις της περ. (2) του εδ. α ή υπό 

15PROC002941608 2015-07-29



33 
 

άλλη ανάλογη κατάσταση ή διαδικασία και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (3) του εδ. α της παρ. 1 

του παρόντος άρθρου. 

(3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι ήταν 

εγγεγραµµένοι στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, κατά την 

ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι την επίδοση της ως 

άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

(4) Υπεύθυνη δήλωση σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, ότι δεν έχει 

εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε µε το 

άρθρο 3 του Ν. 3414/2005. Θα φέρει ψηφιακή υπογραφή από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης ή από 

νοµίµως εξουσιοδοτηµένο πρόσωπο. 

(5) Σε περίπτωση χρήσης συνοδών τα προβλεπόµενα της περ. 6 του εδαφ.α. 

 

γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕ∆ΑΠΑ Ή ΑΛΛΟ∆ΑΠΑ: 

(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων των εδαφίων α και β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 

αντίστοιχα. 

(2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, πριν από την 

κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης της παρ. 1, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό 

κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 

αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής  

εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά 

πρόσωπα). 

(3) Ειδικότερα, τα ανωτέρω νοµικά πρόσωπα πρέπει να προσκοµίζουν για τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 

των εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον 

πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο για τις ανώνυµες εταιρείες (Α.Ε.), απόσπασµα ποινικού µητρώου ή άλλο 

ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο 

από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης 

(2) του εδ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την 

αρµόδια Υπηρεσία της οικείας Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η 

συµµετέχουσα στο διαγωνισµό Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 

2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει. 

Επί ηµεδαπών εταιρειών περιορισµένης ευθύνης και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) το πιστοποιητικό 

της εκκαθάρισης, εκδίδεται από το αρµόδιο τµήµα του Πρωτοδικείου της έδρας της συµµετέχουσας στον 

διαγωνισµό επιχείρησης. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

15PROC002941608 2015-07-29



34 
 

(1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω 

έγγραφης ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας 

εγκατάστασης από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει 

καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) του εδ. α 

της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εφόσον 

πρόκειται για ηµεδαπούς συνεταιρισµούς και της περίπτωσης (2)  του εδ. β της παρ. 1 του παρόντος άρθρου , 

εφόσον πρόκειται για αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, καθώς και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της 

παρ. 1 του παρόντος άρθρου και της περίπτωσης (5) του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

(3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα.  

(4) Σε περίπτωση χρήσης συνοδών τα προβλεπόµενα της περ. 6 του εδ. α. 

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε εταιρεία που συµµετέχει στην Ένωση. Ειδικά όσον 

αφορά την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, µπορεί να εκδοθεί και να υποβληθεί  µία εγγυητική  επιστολή 

µε το άθροισµα των ποσών όλων των µελών της ένωσης (Υπόδειγµα 2 Παραρτήµατος Γ). Σε περίπτωση 

έκδοσης εγγυητικής από κάθε µέλος της ένωσης οι εγγυήσεις θα περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες περιπτώσεις του παρόντος άρθρου, δύναται να 

αντικατασταθούν αυτά, από ένορκη βεβαίωση του εκπροσώπου που γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής ή συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη 

βεβαίωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής 

αρχής, ή συµβολαιογράφου της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο πάροχος. 

Στην κατά τα άνω υπεύθυνη ή ένορκη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδονται τα 

συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριµένο πρόσωπο οι ανωτέρω νοµικές καταστάσεις. 

Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή η υπεύθυνη δήλωση σε περίπτωση που δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση  θα 

συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  του Υποψήφιου 

Αναδόχου. 

Η δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής. 

∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή 

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα, η οποία θα συµπεριλαµβάνεται 

υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο  «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης»  του Υποψήφιου. 

Η  ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών 

σε έντυπη µορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των 
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δικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση 

δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. Σε περίπτωση που υπάρξουν περισσότεροι του ενός εν δυνάµει 

ανάδοχοι, η αποσφράγιση των φακέλων θα γίνει δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των 

δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή και του τελευταίου αναδόχου. 

 
Αµέσως µετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο περιεχόµενο του φακέλου των ∆ικαιολογητικών Κατακύρωσης που αποσφραγίσθηκε. 

Σε περίπτωση  που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν υποβάλει εµπρόθεσµα ηλεκτρονικά ή δεν προσκοµίσει σε 

έντυπη µορφή όλα ή µέρος των κατά περίπτωση απαιτούµενων δικαιολογητικών, που αναφέρονται στην παρ. 1 

του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών,  ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι 

δεν πληρεί τις προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, η διαδικασία επαναλαµβάνεται  και η 

κατακύρωση γίνεται στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη χαµηλότερη τιµή.  

Αν κανένας από τους συµµετέχοντες δεν υποβάλλει -προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, που αναφέρονται στην παρ. 1 του παρόντος άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο 

διαγωνισµός µαταιώνεται. 

Στις περιπτώσεις αυτές όταν ο συµµετέχων υποβάλλει ψευδή ή ανακριβή δικαιολογητικά  του παρόντος άρθρου 

ή ο υπόχρεος προς τούτο προσφέρων δεν προσκοµίσει εγκαίρως και προσηκόντως κατά το στάδιο της 

κατακύρωσης ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, 

καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη. Επίσης, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 

εγγύηση συµµετοχής του µειοδότη, εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται 

οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό (όπως στο Υπόδειγµα 1 του Παραρτήµατος Γ) 

α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 2%, επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης (συµπεριλαµβανοµένων του δικαιώµατος προαίρεσης και τρίµηνης 

παράτασης)  εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014) της οµάδας/δροµολογίου του 

Παραρτήµατος Α, για την οποία/ο ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά. 

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

απαράδεκτες και δε λαµβάνονται υπόψη. 

γ)  Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του 

χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης (όπως στο Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος Γ) 

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

κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής 
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εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014)   

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

3. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 

α)  Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β)  Τον εκδότη. 

γ)  Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ)  Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε)  Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 

στ)  Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ)  Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον αριθµό της σχετικής 

σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης)  

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

διαιρέσεως και διζήσεως. 

θ)  Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα 

καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 

ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίηση. 

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

χαρτοσήµου. 

ια)  Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα της 

λήξης ισχύος της προσφοράς. 

ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου. 

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

από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

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

4. Στην περίπτωση ένωσης µεταφορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά µπορεί να εκδίδεται µία εγγυητική µε 

το άθροισµα των ποσών όλων των µελών της ένωσης. (Υποδείγµατα Παραρτήµατος Γ). Εάν αυτές εκδίδονται 

από κάθε µέλος της ένωσης, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις 

όλων των µελών της ένωσης.  

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

6. Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν. 2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες 

διατάξεις το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε 

γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού 

ποσού (άρθρο 157 παρ. 4 του Ν. 4281/2014). 

 
ΑΡΘΡΟ 11 
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ΕΛΕΓΧΟΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΡΑ∆ΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ 
Μετά την έκδοση της υπ΄ αριθ. 20977/23.08.2007 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης αποφάσισε κατά την υπ΄ αριθ. 36 συνεδρίαση της 

Ολοµέλειάς του την 9η Οκτωβρίου 2007 ότι το Τµήµα Ελέγχου ∆ιαφάνειας του ΕΣΡ εκδίδει πιστοποιητικά περί 

συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων (ΚΥΑ 20977.23.08.2007 κεφ. ΙΙ παρ. 4) εφόσον και εάν εκδοθεί οριστική 

καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τις διατάξεις της παρ. 4 του 

άρθρου 3 του Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005, µετά από τον σχετικό έλεγχο (ΚΥΑ 

20977/2007 κεφ. ΙΙ παρ. 4,5,6 και 9). 

 

Ως εκ τούτων οι αναθέτουσες αρχές και οι επιχειρήσεις υποχρεούνται να γνωστοποιούν στο Τµήµα Ελέγχου 

∆ιαφάνειας του ΕΣΡ, τυχόν οριστική καταδικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου, όπως προβλέπεται από τον 

Ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005 και την σχετική ΚΥΑ (20977/23.08.2014), ώστε το ΕΣΡ 

να εκδώσει πιστοποιητικό περί συνδροµής ασυµβίβαστων ιδιοτήτων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο νόµο. 

 
 

 
              ΑΡΘΡΟ 12 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
 

Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ & 

2004/18/ΕΚ καθώς και των αντιστοίχων Π.∆/των 59/2007 & 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις του Ν. 

3886/2010 όσον αφορά την επίλυση των διαφορών και την δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών που διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό.  

 

Ενόψει της αρχής της επικαίρου τηρήσεως των σχετικών διαδικασιών, σε προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, κατά το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 υπόκεινται οι βλαπτικές πράξεις όλων των οργάνων του 

διαγωνισµού και όχι µόνο της αρχής, που εκδίδει την κατακυρωτική πράξη, όταν ασκούν αποφασιστική και όχι 

γνωµοδοτική ή άλλη αρµοδιότητα. 

 

Οπότε σε διαφορές διεπόµενες από τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή 

εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών.  

Οι ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία (άρθρο 15 του Π.∆. 118/07,  και το άρθρο 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-10 ) « ∆ικαστική 

προστασία κατά το στάδιο που προηγείται της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Έργων , Κρατικών Προµηθειών 

και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 

4055/2012 ( Α 51 ) , µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου 

.pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω 

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων 

διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής. 
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Ενστάσεις /προσφυγές υποβάλλονται για :  

α) Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν. 3886/2010 και 

να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και 

πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

Στην ενηµέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του 

άρθρου 35 του Π.∆. 60/2007.  

Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής: 

• Κατά της διακήρυξης: µέσα σε δέκα ηµέρες από την ηµεροµηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη 

γνώση της διακήρυξης (Πλήρη γνώση της διακήρυξης τεκµαίρεται ότι υπάρχει µετά την πάροδο ευλόγου 

χρόνου από την  δηµοσίευσή της κατά προσήκοντα τρόπο. Ο εύλογος χρόνος δεν µπορεί στην 

περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού, να είναι µεγαλύτερος από το ήµισυ του χρόνου που µεσολαβεί από 

την τελευταία δηµοσίευσή της µέχρι τη λήξη της ηµεροµηνίας  υποβολής των προσφορών, 

συνυπολογιζόµενων των ηµεροµηνιών της δηµοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των 

προσφορών  (676/2011 απόφαση ΣτΕ)). 

• Κατά εκτελεστών πράξεων : µέσα σε δέκα ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας 

αυτής. 

 

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η 

άσκηση της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή 

διαταγή ο αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών 

ειδοποιεί σχετικά την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, 

µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών 

µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή 

διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 5 του Ν. 3886/10. 

 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται (σύµφωνα και µε το άρθρο 11 της 

πράξης νοµοθετικού περιεχοµένου η οποία δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α 237 5.12.2012 και εν συνεχεία µε το 

άρθρο 28 του ν. 4111/2013), αυτά υποβάλλονται από τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε 

µορφή αρχείου. pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή 

ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του Ν. 3943/2011 ( Φ.Ε.Κ. 66/Α’/31-3-2011 ) και της 

Υπουργικής απόφασης « περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-2013 ( Φ.Ε.Κ. 1675/Β’/2013 ) όπως 

κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

β) Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 15 του Π.∆. 

118/2007 σε οποιοδήποτε γνωµοδοτικό στάδιο της διαδικασίας του διαγωνισµού και για λόγους που 

ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο. Η ένσταση υποβάλλεται κατά τη διάρκεια του διαγωνισµού, µέχρι και την 

εποµένη εργάσιµη ηµέρα από την ηµέρα ανακοίνωσης του αποτελέσµατος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση 

αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των 

αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από την αρµόδια επιτροπή, η οποία υποβάλλει την ένσταση µε αιτιολογηµένη 

γνωµοδότησή της στην Οικονοµική Επιτροπή η οποία τελικά αποφασίζει. 
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ΑΡΘΡΟ 13 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που 

παράγονται στο Σύστηµα µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, 

εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, των διατάξεων για το  

ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών της περίπτωσης 

β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν. 4155/2013. 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 Η οικονοµική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας) συντάσσεται σύµφωνα µε το υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος ∆ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί 

ψηφιακά από τον έχοντα δικαίωµα για αυτό. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις , τα 

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

άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 13%. 

 

Η προσφερόµενη τιµή, ανά τµήµα/δροµολόγιο για κάθε ένα από τα δροµολόγια , για το διαγωνισµό µεταφοράς 

µαθητών Α’/Θµιας και Β'/θµιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, 

είναι το συνολικό κόστος του δροµολογίου, εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ 

ΜΟΝΑ∆ΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος στην προϋπολογισθείσα τιµή έτσι 

όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε 

το παράρτηµα της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β714-6-2013) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από 

τις Περιφέρειες». 

Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά οµάδα/δροµολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την εφαρµογή της 

έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην αξία έκαστου δροµολογίου της 

οµάδας, που θα είναι η προσφερόµενη τιµή ανά δροµολόγιο. Ο πολλαπλασιασµός της προσφερόµενης τιµής 

ανά δροµολόγιο επί της ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί την συνολική προσφορά για το 

δροµολόγιο. Το άθροισµα των προσφεροµένων τιµών της οµάδας για κάθε ένα από τα δροµολόγια αποτελεί 

την συνολική οικονοµική προσφορά του συµµετέχοντος για την οµάδα. Επισηµαίνεται ότι για κάθε δροµολόγιο 

της  θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόµενη τιµή, διαφορετικά η προσφορά στο σύνολο της  

θα απορρίπτεται. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 

Παράλληλα-συµπληρώνεται  η τιµή και σε € (µε δύο δεκαδικά ψηφία ως προαναφέρεται στο Άρθρο 6), όπως 

φαίνεται  στο Παράρτηµα ∆, στο υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς (βλ. αντίστοιχα στήλη  µε περιγραφή 

«Προσφορά» και την υποστήλη αυτής µε περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» για το ποσοστό έκπτωσης %, την 

υποστήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου» για την προσφερόµενη τιµή του δροµολογίου σε 

ΕΥΡΩ  

Π.Χ. εάν θέλετε να προσφέρετε για  δροµολόγιο µε µέγιστο ηµερήσιο κόστος π.χ. 113,38  €,  έκπτωση  λ.χ. 5% 

θα συµπληρώσετε στη στήλη µε περιγραφή «Προσφορά» και στην υποστήλη µε περιγραφή «Ποσοστό 

έκπτωσης» «5%», στην υποστήλη  µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου» συµπληρώνετε «107,71 €» 

και στη στήλη µε περιγραφή «Κόστος ∆ροµολογίου στο σύνολο της διάρκειας  της σύµβασης «26.604,37 €» 
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(ποσό που προκύπτει από το γινόµενο  του ηµερήσιου κόστους δροµολογίου µε τον αριθµό των δροµολογίων 

στη διάρκεια της σύµβασης). 

 

Επισηµαίνεται ότι  η τιµή  που θα συµπληρωθεί στην υποστήλη µε  περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος 

δροµολογίου» του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς κατά το υπόδειγµα, είναι η τιµή µονάδος (χωρίς 

Φ.Π.Α)  που θα συµπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της Οικονοµικής Προσφοράς στην πλατφόρµα 

του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ αναπροσαρµογής λόγω 

τιµής καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του 

αρµοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και 

κατά συνέπεια την χαµηλότερη τιµή ανά οµάδα /δροµολόγιο. 

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

της, καθώς και για ενδεχόµενες παρατάσεις της. 

 

ΑΡΘΡΟ 15 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την 

επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως , εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν 

από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη 

και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του 

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

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

µπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του 

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

όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 

 

 Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη. 

 

ΑΡΘΡΟ 16 

ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 17  

∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

(άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης που δε µπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 50% του 

προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. 

υπ' αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β714-6-2013) που αναλύεται ως εξής: 

1. Η  Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος προαιρέσεως έως και 20% του προϋπολογισµού 

κάθε οµάδας/δροµολογίου του διαγωνισµού για την τροποποίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή 

αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να 

εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - 

π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύµβασης. 

2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος παράτασης της σύµβασης µε αντίστοιχη αύξηση 

του συµβατικού αντικειµένου κάθε οµάδας/δροµολογίου έως και 30%, µέχρι την ολοκλήρωση  του επόµενου 

διαγωνισµού και όχι πέραν των τριών µηνών. 

 

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

αρχής.  

 

Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει  

εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού της παράτασης αυτής προ 

Φ.Π.Α.  

ΑΡΘΡΟ 18 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1. Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της διακήρυξης γίνεται σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο 

που ισχύει λαµβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δροµολογίου. 

2. Η καταβολή της αποζηµίωσης µεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύµφωνα µε τη προσφορά 

τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του µηνός όπως ορίζεται από 

το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νοµό. Η αναπροσαρµογή του συµβατικού 

κόστους δροµολογίου λόγω µηνιαίας διαφοροποίησης της τιµής του καυσίµου υπολογίζεται σύµφωνα µε 

την παρακάτω σχέση: 

Για λεωφορεία  

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

 Όπου: 

 Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης 

 Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

 Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του         

Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση 

 Μ.Κ.∆.∆.. =Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος µε τιµή   

καυσίµου µε την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση 
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Για τα ∆Χ Επιβατικά το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται. 

 

 Σε περίπτωση αναπροσαρµογής δροµολογίου λόγω τροποποίησης το νέο συµβατικό κόστος για κάθε 

δροµολόγιο της οµάδας που τροποποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

Για λεωφορεία και ∆Χ Επιβατικά 

 (Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)χ [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)] 

 Όπου: 

Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου  

Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του 

Παραρτήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της νέας διαδροµής του δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και 

διπλού τιµολογίου της διακήρυξης 

Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του 

Παραρτήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της αρχικής διαδροµής του δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου 

και διπλού τιµολογίου της διακήρυξης 

3. Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την Αναθέτουσα 

Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των 

άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β' /14-6-

2013) Κ.Υ.Α. 

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

εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε φορά 

επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας Π.Ε Κοζάνης 

5. Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη στη ∆ιεύθυνση 

Οικονοµικού της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας Κοζάνης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως από τις 

∆/νσεις Α'/θµιας ή Β'/θµιας Εκπ/σης. 

• Βεβαίωση του ∆/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή µεταφορά 

των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση. 

• Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών. 

• Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. 

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

∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στους µεταφορείς: 

• Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του 

σχολείου. 

• Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 

διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. 

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 

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

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
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8. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων, από υπαιτιότητα του 

αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 

ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των 

µαθητών.  

ΑΡΘΡΟ 19 

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δύναται, 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.∆. 118/2007 να αποφασίσει:  

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 

β) Κατακύρωση µέρους του έργου, σύµφωνα µε την περ. α΄ του ανωτέρω άρθρου. Ειδικότερα: Για τις οµάδες 1 

έως και 7 του Παραρτήµατος Α µπορεί να γίνει κατακύρωση για µικρότερο, έως 50%, ποσοστό, επί του ποσού 

της προσφοράς µε τη χαµηλότερη τιµή, εάν συντρέχουν λόγοι µαταίωσης δροµολογίων. Το ποσοστό αυτό 

ισχύει και για κάθε µία οµάδα χωριστά και για το σύνολο των οµάδων. Για την οµάδα 8 δεν ισχύει ο ανωτέρω 

περιορισµός, αφού για την οµάδα αυτή οι προσφορές υποβάλλονται και η κατακύρωση γίνεται κατά δροµολόγιο 

εκτός της συνολικής κατακύρωσης αυτών. 

γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για οµάδα ή οµάδες  ή και για το σύνολο των οµάδων του 

διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών.  

δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για οµάδα ή οµάδες  ή και για το σύνολο των 

οµάδων του διαγωνισµού, σύµφωνα µε  τις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περ. ζ΄ του άρθρου 21 του Π.∆. 

118/07, εφαρµοζοµένων αναλόγως. 

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

2. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός πάροχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει 

κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

3. Η Οικονοµική Επιτροπή µαταιώνει τον διαγωνισµό για οµάδα/δροµολόγιο, µετά από γνώµη της Επιτροπής 

∆ιαγωνισµού όταν στην οµάδα/δροµολόγιο υποβάλλεται µία µόνο προσφορά ή τελικά γίνεται αποδεκτή µία µόνο 

προσφορά και εφόσον δεν υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της 

αγοράς που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά. Στην συγκεκριµένη περίπτωση ο διαγωνισµός 

επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά. 

4. Ύστερα από την ανάλογη απόφαση κρίσεως των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, και κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µπορεί µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ή της Οικονοµικής Επιτροπής, 

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

άρθρου 176 του ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του ν 4071/2012 εξουσιοδοτήσει προς 

τούτου την Οικονοµική Επιτροπή, να ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης άρθρων 24 και 25 του εν 

λόγω διατάγµατος.  

Επισηµαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόµενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: 

• Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθµητικώς. Σηµειώνεται ότι 

η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 

• Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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• Περιλαµβάνει δροµολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύµφωνα την  τελευταία παράγραφο  

του άρθρου 2 της παρούσης απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Θέτει όρο αναπροσαρµογής µε την επιφύλαξη της πρόβλεψης της ΚΥΑ (για αναπροσαρµογή λόγω 

τιµής καυσίµου). 

• ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει 

ελλιπή ή ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις.  

• Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της 

Αναθέτουσας Αρχής εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά, 

• Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στις επιµέρους οµάδες του έργου. 

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

• ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 

• ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική 

επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό, 

• Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή της/των οµάδας/ων και δροµολογίων του 

Παραρτήµατος Α που έχει τεθεί από την περιφέρεια και φυσικά τον προϋπολογισµό της/των 

οµάδας/ων και δροµολογίων. 

• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας 

Προκήρυξης. 

• ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

ΑΡΘΡΟ 20 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ανάδοχο ή στους αναδόχους οι οποίοι προσκαλούνται και υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε 10 ηµέρες 

από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής 

σύµβασης, προσκοµίζοντας και εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής 

αξίας χωρίς το Φ.Π.Α (όπως ορίζεται στην παρ. 2 του άρθρου 9 της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 

του Παραρτήµατος Γ). Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το κείµενο της οποίας 

επισυνάπτεται στο Παράρτηµα Β της παρούσας διακήρυξης.  

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

το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Η ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και η πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης ή των συµβάσεων 

προς τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, γίνεται µετά τη διενέργεια του προ-συµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό 

Συνέδριο και αν αυτός αποβεί θετικός. 

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

υπογράφεται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, το κείµενο της οποίας 

επισυνάπτεται στη διακήρυξη (Παράρτηµα Β). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία 

της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε 

αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο 
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της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή 

συµπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, 

διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών.  

6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη 

και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η 

σύµβαση, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και απόφαση του αρµόδιου οργάνου της 

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

να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

7. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της µεταφοράς των µαθητών µε τη λήξη του σχολικού έτους ή λόγω λήξης του 

χρόνου ισχύος της σύµβασης.  

β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

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

από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

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

επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 21 
ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα 

τεθεί υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί στο αρµόδιο κλιµάκιο ο 

φάκελος του διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της 

σύµβασης. 

Εάν ο έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δε θα υπογραφεί. 

 

ΑΡΘΡΟ 22 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της/των σύµβασης/εων της ανάθεσης υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής 

αρµοδιότητας Π.Ε. Κοζάνης αφορά/ουν στο  σχολικό έτος 2015-2016 µε  δικαίωµα τρίµηνης παράτασης. 

 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Ηπείρου, σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας 

διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών 

διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 23 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα µέσα στην προθεσµία που του 

ορίστηκε για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή 

ανάθεση που έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου 

για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Περιφέρειας Ηπείρου. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε 

απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 

παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά 

περίπτωση. 

β. Εκτέλεση των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες που είχαν 

λάβει µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 

διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή 

έµµεση προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος 

του εκπτώτου αναδόχου. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, 

επιβάλλεται µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής 

Πολιτικής Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή 

εξηγήσεων και µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

ε. Είσπραξη εντόκως της τυχόν προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύµβαση ανάδοχο, 

είτε από ποσόν που τυχόν δικαιούται να λάβει, είτε µε κατάθεση του ποσού από τον ίδιο, είτε µε 

κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισµός των τόκων γίνεται από την ηµεροµηνία λήψης 

της προκαταβολής από τον ανάδοχο µέχρι την ηµεροµηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως 

εκπτώτου, µε το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την 

ηµεροµηνία δε αυτή και µέχρι της επιστροφής της, µε το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερηµερίας. 

4. Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 

περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το 

προς καταλογισµό ποσό. 

ΑΡΘΡΟ 24 

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών.  Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο, ∆.Χ. 

επιβατικό, θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και 
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οριστικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους 

γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης,. 

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

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 

έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 

3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

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

πίσω µέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

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

ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη 

ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από 

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

Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα 

«∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν µαθητάς και νήπια»), 

εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα 

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

6. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις 

σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.  

7. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές να  είναι συνεργάσιµοι, να συµπεριφέρνονται µε ευγένεια στους 

µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/ντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, 

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

άποψη. 

8. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που 

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν 

εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και 

επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και 

στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 

περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υπεύθυνων 

µεταφοράς. 

9. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, 

οφείλουν είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 

επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µη έχουν καταδικαστεί για 

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

µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

10. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της 

µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές 

ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές 

ζηµίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης 

µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη 

διάρκεια της σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήµατα, που θα 

χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για 

σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων. 
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11. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο µεταφορικό 

µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η 

συνοδός του οχήµατος. 

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, 

όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή 

τους 

13. Οι ανάδοχοι  θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα πρέπει να εφαρµόζουν 

όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

14. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για οποιαδήποτε 

λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 

αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον ∆/ντή της σχολικής µονάδας και, 

όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο 

από της προβλεπόµενες από την  σύµβαση κυρώσεις. 

15. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό 

έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων από 

τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση 

καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές. 

17. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της 

διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση 

της διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

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

των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και µόνο τυχόν ευθύνες.  

• Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του 

ηµερησίου κόστους του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης 

των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 

Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, 

εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το 

πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή των 

µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός από 

τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

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

• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

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

απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ 

της Περιφέρειας. 
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19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη 

απόδοσης σε αυτό του κόστους του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα 

πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε 

αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ του κόστους του δροµολογίου. Σε περίπτωση που η µη πραγµατοποίηση 

αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δροµολογίων συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε 

απόφαση µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας . 

20. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 

δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

21. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 

ένωσης. 

 

ΑΡΘΡΟ 25 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 

συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε 

αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των 

δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για 

οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 

χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 

2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι 

ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο 

συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό 

προορισµό τους. 

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

περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε 

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

διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα 

προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών, τα 

στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

4. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε 

µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του 

δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των 

παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.).  

5. Σε περίπτωση πώλησης του οχήµατος, πρέπει να περιλαµβάνεται στο πωλητήριο συµβόλαιο όρος ότι ο 

νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται στη 

σύµβαση. 
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6. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα 

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

την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου , τους γονείς/κηδεµόνες 

και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.  

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

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

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

επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

8. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π. ∆. 60/07, του Π. ∆. 

118/07 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.  

 

ΑΡΘΡΟ 26 

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην  εφηµερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων όπου θα αποσταλεί 

ηλεκτρονικά (παρ. 2 άρθρου 30 του Π.∆. 60/07), στο τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων  συµβάσεων της 

εφηµερίδας της κυβερνήσεως (Ν. 2741/99 & περ. Ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 και παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 

3469/06), στις εφηµερίδες  

1. ΦΕΚ ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

2. «ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ » 

3. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ » 

4. «ΕΟΡΔΑΪΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ » 

5. «ΘΑΡΡΟΣ» 

 (παρ. 2, εδαφ. α, άρθρου 4 του Π.∆. 118/2007). (∆ηµοσίευση σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές, δύο ηµερήσιες 

τοπικές και µία εβδοµαδιαία τοπική εφηµερίδα). 

 

Θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Π. Ε. Κοζάνης και στις ∆/νσεις Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης 

Π.Ε Κοζάνης 

Θα σταλεί στους φορείς κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 (Κανόνες δηµοσίευσης) του Π.∆ 118/2007.     

Οι ενδιαφερόµενοι  µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη 

του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στον οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό 

της. 

  

Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου: http://www.php.gov.gr.  

(περιληπτική και η αναλυτική ∆ιακήρυξη και τα Παραρτήµατά τους). 

 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης θα αναρτηθεί στον ιστότοπο (site) του προγράµµατος «∆ιαύγεια» της Περιφέρειας 

∆υτικής Μακεδονίας, το πλήρες κείµενο αυτής στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων 

(Κ.Η.Μ.∆Σ): http://www.eprocurement.gov.gr 
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Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού προσδιορίζεται αντί των 52 σε τουλάχιστον 40 ηµέρες από την 

ηµέρα αποστολής της διακήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων διότι θα αποσταλεί 

ηλεκτρονικά σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5 του στο άρθρου 32 του Π.∆. 60/07 και διότι για τα πλήρη 

τεύχη του διαγωνισµού θα παρέχεται ελεύθερη και πλήρης πρόσβαση στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

Περιφέρειας Ηπείρου από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης της προκήρυξης στην Εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών 

Κοινοτήτων (παρ. 3 του άρθρου 30 και παρ. 6 του άρθρου 32 του Π∆ 60/07). 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στον ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο, 

βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, ανάδοχο φορέα, αναλογικά µε το µέρος του προϋπολογισµού των υπηρεσιών 

µεταφοράς µαθητών, για το οποίο θα υπογράψουν την οικεία σύµβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση 

από αυτόν. 

 

ΑΡΘΡΟ 27 
ΓΕΝΙΚΑ 

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των 

οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, αποκλειστικά για το 

σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).  

  

Τα παραρτήµατα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

                             Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

 

ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  Β/ΘΜΙΑΣ                   
ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ  
ΣΧΟΛΕΙΟΥ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦ 1 FAX 

1o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ Κ. ∆ΡΙΖΗ 10, Τ.Κ. 50100 
2461022720 
2461039016 

2461039016 

2o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄ 29, Τ.Κ. 
50100 

2461030229, ΓΡ. 
2461037478 

2461030229 

3o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ,Τ.Κ. 50100 2461034921 2461021264 

4o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

1Ο ΧΛΜ. ΚΟΖΑΝΗΣ-
ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑΣ 
(ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ) ,Τ.Κ. 
50100 

2461034073 ∆/ΝΤΗ 
2461042034 ΓΡ 2461034480 

5o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΦΙΛΙΠΠΟΥ Β΄ 29 , Τ.Κ. 
50100 

2461037581 2461036254 

6o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΥΝΟΙΚ. ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ, 
Τ.Κ. 50100 

2461040684 2461040764 

Γ/ΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ, Τ.Κ. 50100 2461099409 2461099409 

Γ/ΣΙΟ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ , Τ.Κ. 50100 2461091228 2461091228 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ Γ/ΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ, Τ.Κ. 50100 2461023622 2461023622 

8o Γ/ΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 25 ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 50100 2461022772 2461022772 

1o ΓΕΛ. ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

2461029788 
2461021262 2461029788 

2o ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΑΝ∆ΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ 1 - 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τ.Κ. 50100 

2461025812, 
2461037563 

2461037155 

3o ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 24, 50100 
ΚΟΖΑΝΗ 

2461029887 ∆ 
2461022653 ΓΡ  

2461039172 

4o ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΕΥΤΕΡΠΗΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΩΝ 
2461033719 
2461041126 

2461041132 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΠΑΝΟΡΑΜΑ 2461036525 2461049609 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 

25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ ΚΑΙ 
ΚΟΡΑΗ 

2463081775 2463055659 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Τ.Κ. 50300 2465023461 2465023461 

1o Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ, Τ.Κ. 
50200 2463024888 2463028246 

2o Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ ΓΟΥΜΕΡΑΣ 4 Τ.Κ. 50200 2463023892 2463025529 

3o Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ Μ. ΑΣΙΑΣ ΤΕΡΜΑ 2463025140 2463055185 
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4o Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 5 2463025955 2463055127 

5o Γ/ΣΙΟ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 
25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 
ΠΤΟΛ/∆Α 

2463026856 2463026854 

Γ/ΣΙΟ ΑΓ. 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 

ΆΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 2463051300 2463051300 

Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΡΡΑΧΗΣ - 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 

ΑΝΑΡ. ΕΜΠΟΡΙΟ, Τ.Κ. 
50005 

2463061225 2463061225 

Γ/ΣΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ 2463031093 2463031093 

Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ΓΑΛΑΤΕΙΑ 24630'75412 2463075412 

Γ/ΣΙΟ ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 2463077432 2463077432 

Γ/ΣΙΟ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ 2461096276 2461096276 

1o ΓΕΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 
ΤΕΡΜΑ ΚΩΝ/ΠΟΛΕΩΣ, 
Τ.Κ. 50200 

2463022281 2463055391 

2o ΓΕΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛΕΩΣ 
2, Τ.Κ. 50200 2463023723 2463055642 

3o ΓΕΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 7 2463021177 2463023880 

Γ/ΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ, Τ.Κ. 50004 2461098280 2461098280 

Γ/ΣΙΟ ΆΝΩ ΚΩΜΗΣ ΆΝΩ ΚΩΜΗ, Τ.Κ. 50010 2461087348 2461087348 

Γ/ΣΙΟ ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΥ ΒΕΛΒΕΝ∆ΟΣ, Τ.Κ. 50400 2464031440 2464031440 

Γ/ΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗ, Τ.Κ. 50300 2465041499 2465041499 

Γ/ΣΙΟ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΕΡΑΤΥΡΑ, Τ.Κ. 50003 2465031233 2465031233 

Γ/ΣΙΟ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ, Τ.Κ. 50100 2461090328 2461090328 

Γ/ΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ ΚΡΟΚΟΣ, Τ.Κ. 50010 2461063400 2461063400 

Γ/ΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ, Τ.Κ. 50500 2464041270 2464041270 

Γ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ, Τ.Κ. 50001 2468022230 2468022230 

Γ/ΣΙΟ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 
(ΚΑΡΟΥΤΕΙΟ) 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ, Τ.Κ. 
50007 

2468041210 2468041581 

Γ/ΣΙΟ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ, Τ.Κ. 50500 2464021569 2464021569 

Γ/ΣΙΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
(ΤΡΑΜΠΑΝΤΖΕΙΟ) ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Τ.Κ. 50300 2465021322 2465021322 

Γ/ΣΙΟ 
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ, Τ.Κ. 
50500 

2464051245 2464051245 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ - Α'Β'Γ' 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΥ 
ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ 
ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ Α' 10 
ΤΣΟΤΥΛΙ 50002 

2468031302 2468031301 

ΓΕΛ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ, ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ, Τ.Κ.  50400 2464031480 2464031843 
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ΓΕΛ ΕΡΑΤΥΡΑΣ, ΕΡΑΤΥΡΑ Τ.Κ. 50003 2465031393 2465031393 

ΓΕΛ ΝΕΑΠΟΛΗΣ, ΝΕΑΠΟΛΗ Τ.Κ. 50001 2468022270 2468023182 

ΓΕΛ ΣΕΡΒΙΩΝ 
28ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 24 Β΄, 
Τ.Κ. 50500 

2464021586 2464024400 

ΓΕΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ, ΣΙΑΤΙΣΤΑ Τ.Κ. 50300 2465021922 2465021922 

ΛΥΚ. ΤΑΞΕΙΣ ΕΝ. 
ΛΥΚ. ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ, 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Τ.Κ. 
50007 

2468041210 2468041581 

1o ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, 
Τ.Κ. 50100 

2461031765 2461021082 

2o ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ Τ.Κ.50100 2461026994 2461032588 

ΕΠΑΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, 
Τ.Κ.50100 

2461040089 2461038664 

4o Η 'ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ. 

ΚΩΝ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26, 
Τ.Κ.50100 

2461031765 ΠΡΩΙ, 
2461038906 

2461021852 

1o ΕΠΑΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 
ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Τ.Κ. 
50200 2463024307 2463028899 

2o ΕΠΑΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 25ΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 6 2463025511 2463082234 

3o Η 'ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 

ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, Τ.Κ. 
50200 

2463023110 2463023110 

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΑΚΗ, Τ.Κ. 
50500 

2464021518 2464021445 

ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ, Τ.Κ. 50300 2465021311 2465021311 

1o ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 
Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 26 ΤΚ 
50100 ΚΟΖΑΝΗ 2461033427 2461033427 

2o ΣΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 
(ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α) 

ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΣΙΑΣ ΤΚ 
50200 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α  

2463023110 2463080218 

ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΝΕΑ ΝΙΚΟΠΟΛΗ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

2461023918 2461023918 

ΕΕΕΕΚ 
ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ 

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΣΟΣ 2463077717 2463077414 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΣΥΝΟΙΚ. ΑΓ. ΝΙΚΑΝΟΡΑ, 
Τ.Κ. 50100 2461037536 2461037536 

Σ.∆.Ε. 
ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ 
ΗΛ. ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 

2461041077 2461041715 
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    ∆ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ  Α/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ 
 

 

Α/

Α 

ΘΕΣ

. 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛΕΦΩΝΟ/FAX E-MAIL 

1 7/Θ Δ.ΣΧ. 

ΓΕΩΡ.ΚΟΝΤΑΡΗΣ  

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

Γ. ΚΟΝΤΑΡΗ 2                   

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461034892 MAIL@1DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

2 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 2ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΚΥΠΡΟΥ 2                        

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461034696 MAIL@2DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

3 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

ΜΟΥΚΑΣ 

ΓΚΟΒEΝΤΑΡΩΝ 14 

Τ.Κ.50100  ΚΟΖΑΝΗ 

2461034484 

2461034606 

MAIL@DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

4 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 5ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΠΟΠΟΒΙΤΣ 6                         

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461034828 MAIL@5DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

5 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 6ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΥΠΡΟΥ 2                        

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461022771 MAIL@6DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

6 8/Θ  Δ.ΣΧ. 7ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΥΛΩΝΑΣ 7                  

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461022868 MAIL@7DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

7 7/Θ Δ.ΣΧ. 8ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΙΝΩΤΑΥΡΟΥ 4 Τ.Κ.50100 

KOZANH 

2461022640 MAIL@8DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

8 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 9ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ   

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ  

ΑΙΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461030661 MAIL@9DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

9 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 10ο 

 ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 33 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461022163 MAIL@10DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

10 6/Θ Δ.ΣΧ. 11ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΑΧΡΙΔΟΣ 14                  Τ.Κ. 

50100 ΚΟΖΑΝΗ 

2461035393 MAIL@11DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

11 6/Θ Δ.ΣΧ. 12ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΑΙΜ. ΓΡΕΒΕΝΩΝ 5 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461035482 MAIL@12DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

12 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 13ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΕΡΓ.ΚΑΤ.ΑΓ.ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461030271 MAIL@13DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

13 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. ΧΑΡΙΣΙΟΣ 

ΜΕΓΔΑΝΗΣ  

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΑΧΡΙΔΟΣ 10                 Τ.Κ. 

50100 ΚΟΖΑΝΗ 

2461025231 

2461031008 

MAIL@14DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 
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14 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 17ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΒΟΥ Τ.Κ.50100 

KOZANH 

2461032397                     

FAX 2461042085 

MAIL@17DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

15 10/

Θ 

Δ.ΣΧ. 18ο 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΙΩΝΙΑΣ & ΑΝΤΙΓΟΝΟΥ 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461024702 MAIL@18DIM-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

16 5/Θ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Τ.Κ.50100 2461099103 MAIL@DIM-AG-

PARASK.KOZ.SCH.GR 

17 6/Θ Δ.ΣΧ. ΑΓΙΟΥ 

ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ     Τ.Κ. 

50100 

2461094207 MAIL@DIM-AG-

DIMITR.KOZ.SCH.GR 

18 6/Θ  Δ.ΣΧ. ΑΙΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΑΙΑΝΗ              Τ.Κ.50400 2461098203 MAIL@DIM-

AIANIS.KOZ.SCH.GR 

19 6/Θ Δ.ΣΧ. ΑΚΡΙΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΚΡΙΝΗ                         Τ.Κ. 

50100 

2461094208 MAIL@DIM-

AKRIN.KOZ.SCH.GR 

20 6/Θ Δ.ΣΧ. ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΝΩ ΚΩΜΗ                 

Τ.Κ.50010 

2461087201 MAIL@DIM-AN-

KOMIS.KOZ.SCH.GR 

21 3/Θ Δ.ΣΧ. ΒΑΤΕΡΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΒΑΤΕΡΟ             Τ.Κ.50100 2461095210 MAIL@DIM-

VATER.KOZ.SCH.GR 

22 6/Θ Δ.ΣΧ. ΔΡΕΠΑΝΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΔΡΕΠΑΝΟ                        Τ.Κ. 

50100 

2461092221 MAIL@DIM-

DREPAN.KOZ.SCH.GR 

23 4/Θ Δ.ΣΧ. ΕΙΔΙΚΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΙΑΝΗΣ 1                                 

Τ.Κ.50100 KOZANH 

2461025183 MAIL@DIM-EID-

KOZAN.KOZ.SCH.GR 

24 3/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ                                

Τ.Κ.50004 

2461087349 MAIL@DIM-

KAISAR.KOZ.SCH.GR 

25 3/Θ Δ.ΣΧ. ΚΑΡΥΔΙΤΣΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΑΡYΔΙΤΣΑ                              

Τ.Κ.50100 

2461063246 MAIL@DIM-

KARYD.KOZ.SCH.GR 

26 6/Θ Δ.ΣΧ. ΚΟΙΛΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΟΙΛΑ                           Τ.Κ. 

50100 

2461045396 MAIL@DIM-

KOILON.KOZ.SCH.GR 

27 6/Θ Δ.ΣΧ. 1Ο ΚΡΟΚΟΥ ΚΡΟΚΟΣ                                   

Τ.Κ.50010 

2461063235 MAIL@1DIM-

KROKOU.KOZ.SCH.GR 

28 6/Θ Δ.ΣΧ. 2Ο ΚΡΟΚΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΡΟΚΟΣ                                      

Τ.Κ.50010 

2461063419 MAIL@2DIM-

KROKOU.KOZ.SCH.GR 

29 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ                      

Τ.Κ.50100 

2461033597 MAIL@DIM-

LEFKOVR.KOZ.SCH.GR 

30 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ                       

Τ.Κ.50100  

2461099551 MAIL@DIM-

LEFKOP.KOZ.SCH.GR 

31 5/Θ Δ.ΣΧ. 

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΜΑΥΡΟΔΕΝΔΡΙ                  

Τ.Κ. 50200 

2461096214 MAIL@DIM-

MAVROD.KOZ.SCH.GR 

32 6/Θ Δ.ΣΧ. ΝΕΑΣ 

ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ             Τ.Κ. 

50100  

2461092323 MAIL@DIM-N-

CHARAVG.KOZ.SCH.GR 

33 6/Θ Δ.ΣΧ.ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ

Σ (ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ                   

Τ.Κ.50100 

2461091216 MAIL@DIM-

XIROL.KOZ.SCH.GR 
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34 5/Θ Δ.ΣΧ. ΠΕΤΡΑΝΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΕΤΡΑΝΑ                                      

Τ.Κ.50100 

2461020138 MAIL@DIM-

PETRAN.KOZ.SCH.GR 

35 2/Θ Δ.ΣΧ. 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ                               

Τ.Κ. 50100 

2461090732 MAIL@DIM-

POLYM.KOZ.SCH.GR 

36 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ             Τ.Κ. 

50200 

2461096244 MAIL@DIM-

PONTOK.KOZ.SCH.GR 

37 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 1ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΕΑΕΠ 

ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463024597 

FAX2463055378 

MAIL@1DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

38 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 2ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΒΑΣ. ΟΛΓΑΣ 17 Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463024598 MAIL@2DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

39 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 3ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΣΜΥΡΝΗΣ 63    Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463024676     FAX 

2463024699 

MAIL@3DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

40 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 4ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 33 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463022035 MAIL@4DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

41 8/Θ Δ.ΣΧ. 5ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 1 Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463024659 MAIL@5DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

42 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 6ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2 Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463022963             

FAX 2463025281 

MAIL@6DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

43 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 7ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 12 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463022941 MAIL@7DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

44 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 8ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΤΕΡΜΑ ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463022923 MAIL@8DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

45 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 9ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΚΑΡΑΖΑΝΟΥ 3 Τ.Κ.50200 

ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463023203 MAIL@9DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

46 6/Θ Δ.ΣΧ. 10ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ 33 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463024583 MAIL@10DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

47 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 11ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΜΕΣΟΥΠΟΛΕΩΣ 72 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463025080 MAIL@11DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

48 7/Θ Δ.ΣΧ. 12ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡΔΙΑΣ 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463028266           FAX 

2463026773 

MAIL@12DIM-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

49 4/Θ Δ.ΣΧ. 1ο ΑΓΙΑΣ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ 

ΑΓ.ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

2463051350    

2463051212 

MAIL@1DIM-AG-

PARASK.KOZ.SCH.GR 
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50 4/Θ Δ.ΣΧ. 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ                         

Τ.Κ.50200 

2463031225 MAIL@DIM-

ANATOL.KOZ.SCH.GR 

51 6/Θ Δ.ΣΧ. ΑΡΔΑΣΣΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΑΡΔΑΣΣΑ          Τ.Κ.50200 2463074292            FAX 

2469074001 

MAIL@DIM-

ARDASS.KOZ.SCH.GR 

52 4/Θ Δ.ΣΧ. 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ Τ.Κ.50200 2463021778 MAIL@DIM-

ASVEST.KOZ.SCH.GR 

53 6/Θ Δ.ΣΧ. 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΟΜΝΗΝΑ                               

Τ.Κ 53070 

2463031243 MAIL@DIM-

KOMNIN.KOZ.SCH.GR 

54 3/Θ Δ.ΣΧ. ΕΙΔΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΡΗΓΑ ΦΕΡΑΙΟΥ 43 

Τ.Κ.50200 ΠΤΟΛ/ΔΑ 

2463081144                                 

FAX 2463055536 

MAIL@DIM-EID-

PTOLEM.KOZ.SCH.GR 

55 6/Θ Δ.ΣΧ. 1ο 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΑΝΑΡΡΑΧΗ-ΕΜΠΟΡΙΟ 

Τ.Κ.50005 ΕΜΠΟΡΙΟ 

2463061202 MAIL@DIM-

ANARR.KOZ.SCH.GR 

56 6/Θ Δ.ΣΧ. 2ο 

ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΦΟΥΦΑΣ-ΜΗΛΟΧΩΡΙ 

Τ.Κ.50005  

2463061423 MAIL@DIM-

FOUFA.KOZ.SCH.GR 

57 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ                      

Τ.Κ.50200 

2463075283 MAIL@DIM-

OLYMP.KOZ.SCH.GR 

58 7/Θ Δ.ΣΧ. ΠΕΡΔΙΚΚΑ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΕΡΔΙΚΚΑΣ         Τ.Κ.50200 2463077241 MAIL@DIM-

PERDIK.KOZ.SCH.GR 

59 6/Θ Δ.ΣΧ. ΠΡΟΑΣΤΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ)  

ΠΡΟΑΣΤΙΟ                             

Τ.Κ.50200 

2463054550 MAIL@DIM-

PROAST.KOZ.SCH.GR 

60 4/Θ Δ.ΣΧ. ΠΥΡΓΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΥΡΓΟΙ                                       

Τ.Κ.50006 

2463091203 MAIL@DIM-

PYRGON.KOZ.SCH.GR 

61 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. 1ο 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ    

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 6                                                  

Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ    

2465021255 MAIL@1DIM-

SIATIST.KOZ.SCH.GR 

62 8/Θ Δ.ΣΧ. 2ο 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΟΥΚΟΥΛΙΔΟΥ                         

Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ    

2465021416 MAIL@2DIM-

SIATIST.KOZ.SCH.GR 

63 6/Θ Δ.ΣΧ. 3ο 

ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΑΝΔΡΕΑ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ                      

Τ.Κ. 50300 ΣΙΑΤΙΣΤΑ    

2465021865 MAIL@3DIM-

SIATIST.KOZ.SCH.GR 

64 6/Θ Δ.ΣΧ. ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΓΑΛΑΤΙΝΗ                             

Τ.Κ.50300 

2465041204 MAIL@DIM-

GALAT.KOZ.SCH.GR 

65 5/Θ Δ.ΣΧ. ΕΡΑΤΥΡΑΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΡΑΤΥΡΑ                               

Τ.Κ.50003 

2465031218 MAIL@DIM-

ERATYR.KOZ.SCH.GR 

66 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ-

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΚΑΛΟΝΕΡΙ                            

Τ.Κ.50300 

2465071110 MAIL@DIM-

KALON.KOZ.SCH.GR 

67 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΝΕΑΠΟΛΗ         Τ.Κ.50001 2468022240 MAIL@DIM-

NEAPOL.KOZ.SCH.GR 

68 2/Θ Δ.ΣΧ. 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΣ Τ.Κ.50007 2468041211 MAIL@DIM-

PENTAL.KOZ.SCH.GR 
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69 6/Θ Δ.ΣΧ. ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΙΝΔΟΥ 2                              

Τ.Κ.50002 ΤΣΟΤΥΛΙ 

2468032167 MAIL@DIM-

TSOTYL.KOZ.SCH.GR 

70 6/Θ Δ.ΣΧ. 1ο ΣΕΡΒΙΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΣΕΡΒΙΑ              Τ.Κ.50500 2464021597 MAIL@1DIM-

SERVION.KOZ.SCH.GR 

71 6/Θ Δ.ΣΧ. 2ο ΣΕΡΒΙΩΝ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΣΕΡΒΙΑ              Τ.Κ.50500 2464021497 MAIL@2DIM-

SERVION.KOZ.SCH.GR 

72 6/Θ Δ.ΣΧ. 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ                   Τ.Κ.50500 2464021537 MAIL@4DIM-

SERVION.KOZ.SCH.GR 

73 6/Θ Δ.ΣΧ. ΠΕΡΙΟΧΗΣ  

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΒΑΘΥΛΑΚΚΟΣ Τ.Κ.50100 2461071261 MAIL@DIM-

VATHYL.KOZ.SCH.GR 

74 12/

Θ 

Δ.ΣΧ. ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΕΑΕΠ 

ΒΕΛΒΕΝΤΟ       Τ.Κ.50400 2464031445 MAIL@DIM-

VELVENT.KOZ.SCH.GR 

75 2/Θ Δ. ΣΧ. ΕΙΔΙΚΟ 

ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΣΕΡΒΙΑ               Τ.Κ.50500           2464023731 

2464021892 

MAIL@DIM-EID-

SERVION.KOZ.SCH.GR 

76 6/Θ Δ.ΣΧ. ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΛΙΒΑΔΕΡΟΥ           Τ.Κ.50500 2464041271 MAIL@DIM-

LIVAD.KOZ.SCH.GR 

77 5/Θ Δ.ΣΧ. 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΡΕΥΜ

ΑΤΟΣ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΥΜΑ Τ.Κ.50100 2464021943 MAIL@DIM-

PLATAN.KOZ.SCH.GR 

78 6/Θ Δ.ΣΧ. 

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 

(ΟΛΟΗΜΕΡΟ) 

ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ Τ.Κ.50500 2464051267 MAIL@DIM-

TRANOV.KOZ.SCH.GR 

79 2/Θ Δ.ΣΧ. ΚΛΕΙΤΟΥ ΚΛΕΙΤΟΣ                                  

Τ.Κ. 50100 

2461093150   

80 2/Θ Δ.ΣΧ. 

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗΣ 

ΜΑΥΡΟΠΗΓΗ                         

Τ.Κ.50200 

2463073442 MAIL@DIM-

MAVROP.KOZ.SCH.GR 

 

 

 

 

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

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

σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

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

δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή 

στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 
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   Α∆ΙΑΘΕΤΑ ΚΑΙ ΝΕΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥ 2015-2016    

                          ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ   

Α/Α 

ΚΩ∆. 
∆ΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ  
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΑΡΙΘΜ

ΟΣ 
ΜΑΘΗ

ΤΩΝ  

 
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜ

ΕΝΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚ

Ο ΜΕΣΟ  

ΑΠΟΣΤΑΣ

Η ΣΕ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤ

ΡΑ 

ΜΟΝΟ 
Η 

∆ΙΠΛΟ 
∆ΡΟΜ

ΟΛΟΓΙ

Ο 

ΩΡΑ 
ΠΡΟΣΕ

ΛΕΥΣΗ

Σ  

ΩΡΑ 
ΑΠΟΧΩΡ

ΗΣΗΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ  
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΥΠΟΛ

ΟΙΠΟ 
ΗΜΕΡ

ΩΝ  
ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ 

ΤΡΙΜ

ΗΝΗ 
ΠΑΡ

ΑΤΑ

ΣΗ 
55 
ΗΜΕ

ΡΩΝ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ  

ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ  

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ

Σ 20% ΓΙΑ 
ΤΡΟΠΟΠΟΙ

ΗΣΗ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓ

ΙΩΝ    

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2% 

1 7 
ΑΝΘΟΤΟΠΟ
Σ ΣΚΗΤΗ 

ΝΓ 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ  15 1 8:30 12:30 25,00 € 175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

2 8 ΚΑΛΑΜΙΑ  
ΑΛΩΝΑΚΙ
Α 

ΝΓ 
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ    ΤΑΧΙ  15 1 8:30 12:30 25,00 € 175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

3 10 
ΜΕΤΑΜΟΡΦ
ΩΣΗ    

ΝΓ 
ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ  1 ΤΑΧΙ  7,5 1 8:30 12:30 28,50 € 175 

4.987,50 
€ 

5.635,88 
€ 55 

1.567,50 
€ 

1.771,28 
€ 

7.407,15 
€ 1.481,43 € 

8.036,43 
€ 160,73 € 

4 13 ΡΥΜΝΙΟ    

∆Σ ΑΙΑΝΗΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΙΑΝΗΣ 4 ΤΑΧΙ  7 1 8:00 14:00 21,00 € 175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

5 16 ΧΡΩΜΙΟ   ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 26,00 € 175 
4.550,00 

€ 
5.141,50 

€ 55 
1.430,00 

€ 
1.615,90 

€ 
6.757,40 

€ 1.351,48 € 
7.331,48 

€ 146,63 € 

6 20 ΡΥΜΝΙΟ    

ΑΙΑΝΗ             
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΑΠΟ 
ΑΙΑΝΗ ΓΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ  1 ΤΑΧΙ  7 1 7:50 14:30 21,00 € 175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

7 27 ΠΤΕΛΕΑ   ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗΣ  1 ΤΑΧΙ  10 1 8:30 12:30 34,50 € 175 
6.037,50 

€ 
6.822,38 

€ 55 
1.897,50 

€ 
2.144,18 

€ 
8.966,55 

€ 1.793,31 € 
9.728,31 

€ 194,57 € 

8 1 Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ    

∆Σ 
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
Σ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

9 2 ΡΥΜΝΙΟ    
ΝΓ  ∆Σ 
ΑΙΑΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ  7 1 8:30 12:30 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

10 3 

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 
-
ΛΕΥΚΟΠΗΓ
Η    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 3 ΤΑΧΙ  2 1 8:00 14:00 

17,50 € 

175 
3.062,50 

€ 
3.460,63 

€ 55 962,50 € 
1.087,63 

€ 
4.548,25 

€ 909,65 € 
4.934,65 

€ 98,69 € 

11 5 

ΖΕΠ -
ΛΕΥΚΟΠΗΓ
Η    

∆Σ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 1 ΤΑΧΙ  7,5 1 8:00 14:00 

29,00 € 
175 

5.075,00 
€ 

5.734,75 
€ 55 

1.595,00 
€ 

1.802,35 
€ 

7.537,10 
€ 1.507,42 € 

8.177,42 
€ 163,55 € 

12 6 ΜΗΛΙΑ    
ΝΓ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ 1 ΤΑΧΙ  4 0,5 8:30 12:30 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

13 7 ΣΠΑΡΤΟ     
∆Σ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ 2 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

24,50 € 
175 

4.287,50 
€ 

4.844,88 
€ 55 

1.347,50 
€ 

1.522,68 
€ 

6.367,55 
€ 1.273,51 € 

6.908,51 
€ 138,17 € 

14 9 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΥΨΗΛΑΝΤΟ
Υ 4 & 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙ
ΝΟΥΠΟΛΕΩ
Σ 27  

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

1 

ΤΑΧΙ  2,5 1 8:30 12:30 

16,00 € 

175 
2.800,00 

€ 
3.164,00 

€ 55 880,00 € 994,40 € 
4.158,40 

€ 831,68 € 
4.511,68 

€ 90,23 € 

15 10 ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ
Σ  1 ΤΑΧΙ  5 1 8:30 12:30 

26,50 € 
175 

4.637,50 
€ 

5.240,38 
€ 55 

1.457,50 
€ 

1.646,98 
€ 

6.887,35 
€ 1.377,47 € 

7.472,47 
€ 149,45 € 

16 11 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΣΙΚΕΛΙΑΝΟ
Υ 1   

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  2,5 1 8:00 14:00 

16,00 € 
175 

2.800,00 
€ 

3.164,00 
€ 55 880,00 € 994,40 € 

4.158,40 
€ 831,68 € 

4.511,68 
€ 90,23 € 
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17 12 
ΑΡΓΙΛΟΣ -
ΖΕΠ    

6ο  
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ  1 ΤΑΧΙ  8 1 8:30 12:30 

38,00 € 
175 

6.650,00 
€ 

7.514,50 
€ 55 

2.090,00 
€ 

2.361,70 
€ 

9.876,20 
€ 1.975,24 € 

10.715,2
4 € 214,30 € 

18 13 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΣΑΡΑΝΤΑΠ
ΟΡΟΥ 2   

2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  2,5 1 8:00 14:00 

16,00 € 

175 
2.800,00 

€ 
3.164,00 

€ 55 880,00 € 994,40 € 
4.158,40 

€ 831,68 € 
4.511,68 

€ 90,23 € 

19 14 

ΚΟΖΑΝΗ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 
∆ΗΜΤΣΑ 1 & 
ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑ

ΝΤΙΝΟΥ 4   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. 
ΚΩΜΗΣ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 

39,00 € 

175 
6.825,00 

€ 
7.712,25 

€ 55 
2.145,00 

€ 
2.423,85 

€ 
10.136,10 

€ 2.027,22 € 
10.997,2

2 € 219,94 € 

20 16 ΡΟ∆ΙΑΝΗ    
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ  1 ΤΑΧΙ  5 1 8:30 12:30 

22,50 € 
175 

3.937,50 
€ 

4.449,38 
€ 55 

1.237,50 
€ 

1.398,38 
€ 

5.847,75 
€ 1.169,55 € 

6.344,55 
€ 126,89 € 

21 18 ΚΟΙΛΑ    

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:00 14:00 

19,00 € 

175 
3.325,00 

€ 
3.757,25 

€ 55 
1.045,00 

€ 
1.180,85 

€ 
4.938,10 

€ 987,62 € 
5.357,62 

€ 107,15 € 

22 19 

ΧΑΡΑΥΓΗ 
ΚΟΖΑΝΗ 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ
Υ 4   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ Α. 
ΚΩΜΗΣ 2 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

47,00 € 

175 
8.225,00 

€ 
9.294,25 

€ 55 
2.585,00 

€ 
2.921,05 

€ 
12.215,30 

€ 2.443,06 € 
13.253,0

6 € 265,06 € 

23 20 ΖΕΠ    
ΝΓ Ν. 
ΚΛΕΙΤΟΥ  1 ΤΑΧΙ  3 1 8:30 12:30 

12,50 € 
175 

2.187,50 
€ 

2.471,88 
€ 55 687,50 € 776,88 € 

3.248,75 
€ 649,75 € 

3.524,75 
€ 70,50 € 

24 21 ΑΚΡΙΝΗ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΕΛ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 1 ΤΑΧΙ  23 1 17:00 21:00 

41,50 € 
175 

7.262,50 
€ 

8.206,63 
€ 55 

2.282,50 
€ 

2.579,23 
€ 

10.785,85 
€ 2.157,17 € 

11.702,1
7 € 234,04 € 

25 25 ΦΟΥΦΑ    
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΜΠΟΡΙΟΥ 2 ΤΑΧΙ  6 1 8:30 12:30 

26,00 € 
175 

4.550,00 
€ 

5.141,50 
€ 55 

1.430,00 
€ 

1.615,90 
€ 

6.757,40 
€ 1.351,48 € 

7.331,48 
€ 146,63 € 

26 26 
ΑΝΑΡΡΑΧΗ 
-ΕΜΠΟΡΙΟ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  18 1 8:00 14:00 

48,00 € 
175 

8.400,00 
€ 

9.492,00 
€ 55 

2.640,00 
€ 

2.983,20 
€ 

12.475,20 
€ 2.495,04 € 

13.535,0
4 € 270,70 € 

27 28 ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ    

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟ
Υ  2 ΤΑΧΙ  10 1 8:30 12:30 

18,50 € 
175 

3.237,50 
€ 

3.658,38 
€ 55 

1.017,50 
€ 

1.149,78 
€ 

4.808,15 
€ 961,63 € 

5.216,63 
€ 104,33 € 

28 32 ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:30 12:30 

22,00 € 
175 

3.850,00 
€ 

4.350,50 
€ 55 

1.210,00 
€ 

1.367,30 
€ 

5.717,80 
€ 1.143,56 € 

6.203,56 
€ 124,07 € 

29 33 ∆ΡΟΣΕΡΟ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  5,3 1 8:30 12:30 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

30 34 ΓΑΛΑΤΕΙΑ    
ΝΓ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  1,9 1 8:30 12:30 

17,50 € 
175 

3.062,50 
€ 

3.460,63 
€ 55 962,50 € 

1.087,63 
€ 

4.548,25 
€ 909,65 € 

4.934,65 
€ 98,69 € 

31 9.1 

ΠΕ∆ΙΝΟ 
ΛΕΒΑΙΑ 
ΦΙΛΩΤΑ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  34 1 17:00 21:00 

77,00 € 

175 
13.475,00 

€ 
15.226,75 

€ 55 
4.235,00 

€ 
4.785,55 

€ 
20.012,30 

€ 4.002,46 € 
21.712,4

6 € 434,25 € 

32   

ΒΕΓΟΡΑ -
ΛΕΒΑΙΑ 
ΦΙΛΩΤΑ   

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 2 ΤΑΧΙ  26 1 17:00 21:00 

62,50 € 

175 
10.937,50 

€ 
12.359,38 

€ 55 
3.437,50 

€ 
3.884,38 

€ 
16.243,75 

€ 3.248,75 € 
17.623,7

5 € 352,48 € 

33 35 

Π.Π 
ΓΕΡΜΑΝΟΥ 
23   

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ 1 ΤΑΧΙ  3 1 8:00 14:00 

18,00 € 

175 
3.150,00 

€ 
3.559,50 

€ 55 990,00 € 
1.118,70 

€ 
4.678,20 

€ 935,64 € 
5.075,64 

€ 101,51 € 

34 66 ∆ΑΦΝΗ   
 ∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  22 1 8:00 14:00 

58,00 € 
175 

10.150,00 
€ 

11.469,50 
€ 55 

3.190,00 
€ 

3.604,70 
€ 

15.074,20 
€ 3.014,84 € 

16.354,8
4 € 327,10 € 

35 67 ΜΟΛΟΧΑ    

∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
+ΝΓ 2 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 12:30 

37,38 € 
175 

6.541,50 
€ 

7.391,90 
€ 55 

2.055,90 
€ 

2.323,17 
€ 

9.715,06 
€ 1.943,01 € 

10.540,4
1 € 210,81 € 

36 36 
ΠΟΛΥΚΑΣΤ
ΑΝΟ    

∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  21 0,5 8:00 14:00 

27,00 € 
175 

4.725,00 
€ 

5.339,25 
€ 55 

1.485,00 
€ 

1.678,05 
€ 

7.017,30 
€ 1.403,46 € 

7.613,46 
€ 152,27 € 
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37 38 ΑΝΘΟΧΩΡΙ   
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

24,00 € 
175 

4.200,00 
€ 

4.746,00 
€ 55 

1.320,00 
€ 

1.491,60 
€ 

6.237,60 
€ 1.247,52 € 

6.767,52 
€ 135,35 € 

38 46 
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  26 1 8:00 14:00 

67,50 € 
175 

11.812,50 
€ 

13.348,13 
€ 55 

3.712,50 
€ 

4.195,13 
€ 

17.543,25 
€ 3.508,65 € 

19.033,6
5 € 380,67 € 

39 50 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  33 1 8:00 15:30 

69,00 € 
175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

40 52 ΝΕΑΠΟΛΗ   
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  21 1 8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

41 53 ΝΕΑΠΟΛΗ   
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 3 ΤΑΧΙ  21 1 8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

42 54 
ΚΑΣΤΟΡΙΑ 
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 4 ΤΑΧΙ  54 1 8:00 15:30 

128,00 € 
175 

22.400,00 
€ 

25.312,00 
€ 55 

7.040,00 
€ 

7.955,20 
€ 

33.267,20 
€ 6.653,44 € 

36.093,4
4 € 721,87 € 

43 68 ΜΟΛΟΧΑ   
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

30,00 € 
175 

5.250,00 
€ 

5.932,50 
€ 55 

1.650,00 
€ 

1.864,50 
€ 

7.797,00 
€ 1.559,40 € 

8.459,40 
€ 169,19 € 

44 70 
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ   ΣΤΕΡΝΑ 1 ΤΑΧΙ  9 0,5   14:00 

18,00 € 
175 

3.150,00 
€ 

3.559,50 
€ 55 990,00 € 

1.118,70 
€ 

4.678,20 
€ 935,64 € 

5.075,64 
€ 101,51 € 

45 72 
ΠΕΛΕΚΑΝΟ
Σ    

∆.Σ 
ΕΡΑΤΥΡΑΣ 1 ΤΑΧΙ  9 1 8:00 14:00 

19,00 € 
175 

3.325,00 
€ 

3.757,25 
€ 55 

1.045,00 
€ 

1.180,85 
€ 

4.938,10 
€ 987,62 € 

5.357,62 
€ 107,15 € 

46 79 
3o ∆Σ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ   

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤ
ΡΟ  1 ΤΑΧΙ  11 0.5   14:00 

15,00 € 
175 

2.625,00 
€ 

2.966,25 
€ 55 825,00 € 932,25 € 

3.898,50 
€ 779,70 € 

4.229,70 
€ 84,59 € 

47 80 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣ
ΤΡΟ   

3o ∆Σ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 2 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

30,00 € 
175 

5.250,00 
€ 

5.932,50 
€ 55 

1.650,00 
€ 

1.864,50 
€ 

7.797,00 
€ 1.559,40 € 

8.459,40 
€ 169,19 € 

48 83 ΑΝΘΟΧΩΡΙ    
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 1 ΤΑΧΙ  5 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

49 84 ΒΡΟΝΤΗ   
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

50 85 ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ   
∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  14 1 8:00 14:00 

55,00 € 
175 

9.625,00 
€ 

10.876,25 
€ 55 

3.025,00 
€ 

3.418,25 
€ 

14.294,50 
€ 2.858,90 € 

15.508,9
0 € 310,18 € 

51 86 
ΑΓ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ   

∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ + 
ΝΓ 1 ΤΑΧΙ  12 1 8:30 12:30 

48,00 € 
175 

8.400,00 
€ 

9.492,00 
€ 55 

2.640,00 
€ 

2.983,20 
€ 

12.475,20 
€ 2.495,04 € 

13.535,0
4 € 270,70 € 

52 87 
∆Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ    

ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝ
Ο  1 ΤΑΧΙ  13 0.5   14:00 

28,00 € 
175 

4.900,00 
€ 

5.537,00 
€ 55 

1.540,00 
€ 

1.740,20 
€ 

7.277,20 
€ 1.455,44 € 

7.895,44 
€ 157,91 € 

53 90 ΖΩΝΗ   
Γ.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

66,00 € 
175 

11.550,00 
€ 

13.051,50 
€ 55 

3.630,00 
€ 

4.101,90 
€ 

17.153,40 
€ 3.430,68 € 

18.610,6
8 € 372,21 € 

54 91 ΚΟΡΥΦΗ    
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ  1 ΤΑΧΙ  11 1 8:00 14:00 

43,00 € 
175 

7.525,00 
€ 

8.503,25 
€ 55 

2.365,00 
€ 

2.672,45 
€ 

11.175,70 
€ 2.235,14 € 

12.125,1
4 € 242,50 € 

55 92 
∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ    ∆ΙΧΕΙΜΑΡΟ 1 ΤΑΧΙ  9,5 0,5   14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

56 93 ΣΗΜΑΝΤΡΟ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  16 1 8:00 14:00 

43,14 € 
175 

7.549,50 
€ 

8.530,94 
€ 55 

2.372,70 
€ 

2.681,15 
€ 

11.212,09 
€ 2.242,42 € 

12.164,6
2 € 243,29 € 

57 94 ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  6,5 1 8:00 14:00 

29,00 € 
175 

5.075,00 
€ 

5.734,75 
€ 55 

1.595,00 
€ 

1.802,35 
€ 

7.537,10 
€ 1.507,42 € 

8.177,42 
€ 163,55 € 

58 95 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

ΝΓ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 1 ΤΑΧΙ      8:30 12:30 

35,00 € 
175 

6.125,00 
€ 

6.921,25 
€ 55 

1.925,00 
€ 

2.175,25 
€ 

9.096,50 
€ 1.819,30 € 

9.869,30 
€ 197,39 € 

59 96 
∆ΡΥΟΒΟΥΝ
Ο    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ   3 ΤΑΧΙ  10,5 1 8:00 14:00 

35,00 € 
175 

6.125,00 
€ 

6.921,25 
€ 55 

1.925,00 
€ 

2.175,25 
€ 

9.096,50 
€ 1.819,30 € 

9.869,30 
€ 197,39 € 

60 97 
ΑΛΙΑΚΜΟΝ
ΑΣ    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  7 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

61 99 ΚΛΗΜΑ    

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  
ΝΓ 3 ΤΑΧΙ  11,5 1 8:00 14:00 

36,50 € 
175 

6.387,50 
€ 

7.217,88 
€ 55 

2.007,50 
€ 

2.268,48 
€ 

9.486,35 
€ 1.897,27 € 

10.292,2
7 € 205,85 € 

62 100 ΚΛΗΜΑ    
ΝΓ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ    ΤΑΧΙ          

37,08 € 
175 

6.489,00 
€ 

7.332,57 
€ 55 

2.039,40 
€ 

2.304,52 
€ 

9.637,09 
€ 1.927,42 € 

10.455,8
2 € 209,12 € 

63 101 ΠΕΠΟΝΙΑ   
∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

26,00 € 
175 

4.550,00 
€ 

5.141,50 
€ 55 

1.430,00 
€ 

1.615,90 
€ 

6.757,40 
€ 1.351,48 € 

7.331,48 
€ 146,63 € 

64 102 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩ
ΡΙ  

ΚΡΥΟΝΕ
ΡΙ 

∆Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  2 ΤΑΧΙ  12 1 8:00 14:00 

46,00 € 
175 

8.050,00 
€ 

9.096,50 
€ 55 

2.530,00 
€ 

2.858,90 
€ 

11.955,40 
€ 2.391,08 € 

12.971,0
8 € 259,42 € 
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65 103 ΠΥΛΩΡΙ    
∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ  1 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

25,00 € 
175 

4.375,00 
€ 

4.943,75 
€ 55 

1.375,00 
€ 

1.553,75 
€ 

6.497,50 
€ 1.299,50 € 

7.049,50 
€ 140,99 € 

66 109 ΚΑΛΟΝΕΡΙ    

∆.Σ 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡ
ΟΥ 4 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

67 113 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤ
ΡΟ    

∆.Σ 
ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ  3 ΤΑΧΙ  6 1 8:00 14:00 

21,00 € 
175 

3.675,00 
€ 

4.152,75 
€ 55 

1.155,00 
€ 

1.305,15 
€ 

5.457,90 
€ 1.091,58 € 

5.921,58 
€ 118,43 € 

68 124 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

4 
ΤΑΧΙ  

21,5 1 
8:00 15:30 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

69 125 
ΝΕΑΠΟΛΗ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

4 
ΤΑΧΙ  

21,5 1 
8:00 14:00 

53,50 € 
175 

9.362,50 
€ 

10.579,63 
€ 55 

2.942,50 
€ 

3.325,03 
€ 

13.904,65 
€ 2.780,93 € 

15.085,9
3 € 301,72 € 

70 126 
ΤΣΟΤΥΛΙ    

ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

1 
ΤΑΧΙ  

16 1 
8:00 14:00 

72,00 € 
175 

12.600,00 
€ 

14.238,00 
€ 55 

3.960,00 
€ 

4.474,80 
€ 

18.712,80 
€ 3.742,56 € 

20.302,5
6 € 406,05 € 

71 164 ΤΣΟΤΥΛΙ   
ΝΕΑΠΟΛ

Η  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 3 ΤΑΧΙ      8:00   69,00 € 175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

72 12.1 
ΕΕΕΕΚ 
ΚΟΖΑΝΗΣ   

ΤΣΟΤΥΛΙ 
ΝΕΑΠΟΛΗ 3 ΤΑΧΙ  54 0,5   14:00 

69,00 € 
175 

12.075,00 
€ 

13.644,75 
€ 55 

3.795,00 
€ 

4.288,35 
€ 

17.933,10 
€ 3.586,62 € 

19.456,6
2 € 389,13 € 

73 183 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆
Α   

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 1 ΤΑΧΙ  4 1 8:00 14:00 19,00 € 175 

3.325,00 
€ 

3.757,25 
€ 55 

1.045,00 
€ 

1.180,85 
€ 

4.938,10 
€ 987,62 € 

5.357,62 
€ 107,15 € 

74 187 

 Πτολεµαΐδα 
∆ΗΜΟΚΡΑΤΙ
ΑΣ 105   

Ε.Ε.Ε.ΕΚ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Σ -
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟ
Σ 1 ΤΑΧΙ  18 1 8:00 14:00 42,00 € 175 

7.350,00 
€ 

8.305,50 
€ 55 

2.310,00 
€ 

2.610,30 
€ 

10.915,80 
€ 2.183,16 € 

11.843,1
6 € 236,86 € 

75 195 

ΠΤΟΛ/∆Α 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ
Σ 17    

3ο ΓΥΜ  
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ, 
Μικράς Ασίας 3 1 ΤΑΧΙ  2 1 8:00 14:00 18,00 € 175 

3.150,00 
€ 

3.559,50 
€ 55 990,00 € 

1.118,70 
€ 

4.678,20 
€ 935,64 € 

5.075,64 
€ 101,51 € 
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                         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β 
 

 

 

                     ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                              Κοζάνη,  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                            Αρ. πρωτ.:      

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ       

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

Δ/νση:      

Ταχ. Κώδ.:                      

Τηλ.:                    

FAX:            

Πληρ.:                     

                                                                

Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών με  Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ σε σχολικές 

μονάδες ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ……….  για τo σχολικό  έτος  2015-2016. 

Σήμερα στις   ……….. ημέρα …………. και ώρα …………. π.μ. στο Περιφερειακό 

κατάστημα της Π.Ε. ………. - …………………. μεταξύ, αφενός του  Περιφερειάρχη Δυτικής 

Μακεδονίας και  α) την υπ’ αριθμό …………….. Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Δυτικής Μακεδονίας, σύμφωνα με την οποία …………………… και β) την  ……………….. Απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία ανατέθηκε το παρακάτω δρομολόγιο με 

Κωδικό Αριθμό ………….. και αφετέρου του …………………. , ο  οποίος  στο εξής θα αναφέρεται 

ως «Ο ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ» με τα παρακάτω στοιχεία: 

 

ΚΩΔ. ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΕΠΩΝΥΜΟ  

ΟΝΟΜΑ  

ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ  

ΑΦΜ  

ΑΡ. ΤΗΛ.  

ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΑΥΤΟΚ.    

ΑΡ. ΜΕΤΑΦ. ΜΑΘ.  

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

ΔΙΠΛΗ ή ΜΟΝΗ  ΔΙΑΔΡ.  

 

υπογράφεται  η παρούσα ΣΥΜΒΑΣΗ με σκοπό την μεταφορά μαθητών Α΄θμιας και Β΄θμιας 

Εκπαίδευσης από το τόπο διαμονής τους στο  σχολείο που υποχρεούνται να φοιτήσουν και 
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αντίστροφα, με βάση α) το κόστος που προκύπτει απ΄ την χιλιομετρική απόσταση, το είδος 

της οδού και την  αντίστοιχη κλίση  όπως αυτά περιγράφονται  αναλυτικά στις συν/νες 

ενυπόγραφες καταστάσεις των  Δ/ντών των Σχολικών  Μονάδων και την εφαρμογή της υπ' 

αριθμ. 24001/11.6.2013 Κ.Υ.Α. (Β' 1449) καθώς και β) την παραπάνω Απόφαση ανάθεσης 

κατόπιν διαπραγμάτευσης σύμφωνα με την παρακάτω υποβαλλόμενη προσφορά ενώπιον 

της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε.: 

 

ΠΟΣΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ           ΕΥΡΩ 

ΦΠΑ           ΕΥΡΩ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ           ΕΥΡΩ 

 

Το συνολικό κόστος της Σύμβασης του  δρομολογίου  για ….. διδακτικές ημέρες 

προϋπολογίζεται μέχρι του ποσού των …….€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 

Επιπλέον των παραπάνω συμφωνούν και συναποδέχονται και τα ακόλουθα: 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από τον ανάδοχο των μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης, 

από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα 

δρομολόγια που αναφέρονται ………………. σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της αρ. πρωτ. ……………….. 

διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αυτή ισχύει από την ΧΧΧΧΧΧΧ  έως την ΧΧΧΧΧΧΧ. Η Αναθέτουσα Αρχή 

διατηρεί το δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, το 

αντικείμενο της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την 

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι 

μεγαλύτερο των τριών μηνών.     

 

ΑΡΘΡΟ 3: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων . 

Κατά την μεταφορά  

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

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

2. Η οριστική διαδρομή του δρομολογίου, καθώς και οι ώρες άφιξης και αποχώρησης του 

μεταφορικού μέσου, θα καθοριστεί σε συνεργασία με το Διευθυντή του σχολείου το 
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συντομότερο δυνατό. Η άφιξη των μαθητών δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 30 λεπτά από την 

ώρα  έναρξης των μαθημάτων. 

3. Το μεταφορικό μέσο (λεωφορείο ή Ταξί) θα παραλαμβάνει  τους μαθητές μπροστά από 

τα σπίτια τους και όπου αυτό δεν είναι δυνατό (πεζόδρομοι, στενοί δρόμοι, μονοδρομήσεις 

κ.τ.λ.) από τα συμφωνημένα με τους γονείς και τον Δ/ντη του σχολείου σημεία, τα οποία 

βρίσκονται στο κοντινότερο στα σπίτια δρόμο στον οποίο μπορούν να διέρχονται τα εν 

λόγω μεταφορικά μέσα. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από 

τα οποία είχαν παραληφθεί. 

4.  Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον μεταφορέα :  

α. Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον Δ/ντη του σχολείου. 

β.  Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο λόγω κακοκαιρίας, εφ’ όσον 

το σχολείο παραμένει κλειστό με απόφαση της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 

γ.   Όταν  δεν πραγματοποιηθεί το δρομολόγιο με υπαιτιότητα του μεταφορέα. 

5.  Σε περίπτωση ξαφνικής βλάβης κατά την διαδρομή, είτε κατά την έναρξη του 

δρομολογίου είτε κατά την εκτέλεση δρομολογίου την οποία ο μεταφορέας δεν μπορεί να 

αποκαταστήσει, τότε υποχρεούται να μεταφέρει τους μαθητές έγκαιρα με άλλο μεταφορικό 

μέσο και τα έξοδα τα αναλαμβάνει ο ίδιος (μεταφορέας). Σε μία τέτοια περίπτωση δεν 

επιβάλλεται το πρόστιμο για υπαίτια καθυστέρηση της αμέσως επομένης παραγράφου. Το 

ίδιο ισχύει και σε κάθε περίπτωση μη εκτέλεσης δρομολογίου χωρίς υπαιτιότητα του ιδίου 

π.χ. ασθένεια του μεταφορέα  η οποία θα αποδεικνύεται με βεβαίωση εκδιδόμενη από 

δημόσιο νοσοκομείο.  

 

6. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων 

της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και 

την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών 

συνεπειών. 

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

τήρηση     των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και μόνο τυχόν ευθύνες.  

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

Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί 

τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε 

η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της 

ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: Χρησιμοποίηση ακατάλληλου 
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λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου 

οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. 

 

7. Το όχημα που θα χρησιμοποιείται για τη μεταφορά των μαθητών, πρέπει να είναι 

εφοδιασμένο με Δελτίο Τεχνικού (Κ.Τ.Ε.Ο.) Ελέγχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Επίσης, πρέπει να είναι εξοπλισμένο με ζώνες ασφαλείας και ότι άλλο προβλέπει η κείμενη 

νομοθεσία. 

8. Απαγορεύεται η ανάθεση έργου μεταφοράς από τον αντισυμβαλλόμενο ιδιοκτήτη 

μεταφορικού μέσου σε τρίτο/τους ιδιοκτήτη/ες ή οδηγούς μεταφορικών μέσων 

9. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι έτοιμοι, όταν το μεταφορικό μέσο βρίσκεται έξω από την 

κατοικία τους ή να βρίσκονται στις στάσεις επιβίβασης τουλάχιστον 5΄-10΄(πέντε έως δέκα 

λεπτά) πριν την άφιξη του μεταφορικού μέσου. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα 

φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συνεπιβάτες-

συμμαθητές τους.  

10. Ο μεταφορέας πρέπει να φροντίζει για την καθαριότητα του οχήματος, την καλή 

κατάσταση του και τη σωστή συμπεριφορά του ιδίου ή του οδηγού του προς τους μαθητές. 

Τα ανωτέρω αποτελούν και προϋπόθεση για την εκτέλεση του δρομολογίου.   

11. Έγγραφες καταγγελίες των γονέων ή κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 

δρομολογίου, θα υποβάλλονται στο Δ/ντη του σχολείου, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τις 

διαβιβάζει άμεσα στον προϊστάμενο της Δ/νσης Εκπ/σης, ο οποίος αφού ελέγξει την 

ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στον 

Περιφερειάρχη ή τον Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Κοζάνης την εφαρμογή των 

προβλεπομένων κυρώσεων κατά περίπτωση. Στο όχημα, πρέπει οι πόρτες να ασφαλίζονται 

και ανοίγουν μόνο από την εξωτερική πλευρά, για την μεγαλύτερη ασφάλεια ιδίως των 

νηπίων, ώστε αυτά να μην μπορούν να τις ανοίγουν από μέσα και ο οδηγός να είναι 

εφοδιασμένος με την ειδική κάρτα οδήγησης. 

12. Οι ημέρες κατά τις οποίες διεξάγονται οι ειδικοί αθλητικοί αγώνες ή πραγματοποιούνται 

εκπ/κες επισκέψεις, θεωρούνται ημέρες λειτουργίας του σχολείου. Γι’ αυτό κατά τις ημέρες 

αυτές αντί να μεταφέρονται οι μαθητές από τα σπίτια τους στο σχολείο, θα μεταφέρονται 

στο χώρο εκτέλεσης των αγώνων ή των εκπ/κων επισκέψεων και η επιστροφή τους θα 

γίνεται με τη λήξη των αγώνων ή των επισκέψεων. Τα ανωτέρω ισχύουν όταν γίνονται 

εντός του ωραρίου λειτουργίας του σχολείου και εντός του Δήμου στο οποίο ανήκει η 
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σχολική μονάδα μετά από συνεννόηση με το Δ/ντη του σχολείου και με ανώτατο όριο πέντε 

(5) φορές το χρόνο.  

13. Το ΤΑΧΙ είναι υποχρεωμένο όπου δεν μεταφέρει τέσσερις μαθητές να παραλαμβάνει, 

μέχρι συμπληρώσεως του ανωτέρω αριθμού, μαθητές που βρίσκονται στον ίδιο οδικό άξονα 

ή και πλησίον αυτού στην ίδια περιοχή ανεξάρτητα από την εκπαιδευτική βαθμίδα 

(Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης) τους με την προϋπόθεση ότι δεν μεταβάλλεται η περιγραφή 

και το κόστος της διαδρομής. Το ίδιο ισχύει και για τα Λεωφορείο μέχρι της συμπλήρωσης 

των θέσεών τους. Σε περίπτωση που συμβαίνουν τα παραπάνω θα πρέπει ο Δ/ντής της 

σχολικής μονάδας να υποβάλει αίτημα στην Περιφέρεια για την χορήγηση σχετικής 

βεβαίωσης η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Σύμβασης. 

14.  Η παρούσα σύμβαση δεν απαλλάσσει τον ιδιοκτήτη ή οδηγό του μεταφορικού μέσου 

από υποχρεώσεις που προβλέπονται από ισχύοντες νόμους, Υπουργικές ή Περιφερειακές 

Αποφάσεις, οι οποίες δεν αναφέρονται στη παρούσα και έχουν θεσμοθετηθεί πριν την 

υπογραφή της. 

15. Απαγορεύεται αυστηρώς από τον ιδιοκτήτη ή οδηγό μισθωμένου μεταφορικού μέσου η 

είσπραξη εισιτηρίου ή μέρους αυτού ή (ακόμη και υπό την “μορφή” φιλοδωρήματος) η λήψη 

χρημάτων από μαθητή ή τον γονέα ή κηδεμόνα αυτού για την μεταφορά από και προς το 

σχολείο. Στην περίπτωση αυτή θα καταγγέλλεται η παρούσα σύμβαση κατά τα οριζόμενα 

στις παραπάνω παραγράφους.    

16. Απαγορεύεται αυστηρώς από τον οδηγό μισθωμένου μεταφορικού μέσου καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαδρομής από και προς το σχολείο να επιβιβάζει ελεύθερους πελάτες-

επιβάτες, ακόμη και εάν έχει κενές θέσεις. Σε περίπτωση που εξακριβωθεί ότι ο μεταφορέας 

επιβίβασε επί του μισθωμένου οχήματός του τρίτο άτομο θα επιβάλλεται πρόστιμο 

πενταπλάσιο της αποζημίωσης που λαμβάνει για τη συγκεκριμένη διαδρομή. Εάν έχουμε 

επανάληψη μέσα στον ίδιο μήνα, τότε η Περιφέρεια έχει το δικαίωμα μονομερούς 

καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση.  

17. Σε περίπτωση που μεταφορέας αρνηθεί ή παρεμποδίσει τον έλεγχο των αρμοδίων 

υπαλλήλων της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας ή του Δ/ντή της σχολικής μονάδας, τότε η 

Περιφέρεια έχει το δικαίωμα μονομερούς καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση. 

18. Σε περίπτωση διαπίστωσης παράβασης οποιουδήποτε όρου της παρούσας σύμφωνα με 

την προβλεπόμενη διαδικασία, η σύμβαση θα λύεται χωρίς καμία απαίτηση κατά της 

Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. 
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19. Για την επιβολή οιασδήποτε ποινής (χρηματικής ή διοικητικής) απαιτείται απόφαση 

τριμελούς Επιτροπής συγκροτούμενης από εκπρόσωπο της Α΄/θμιας ή Β΄/θμιας Εκπ/σης, 

κατά περίπτωση, και δύο (2) ανώτερους υπαλλήλους της Περιφέρειας. Χρέη γραμματέα θα 

εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας που θα ορίζεται από την απόφαση σύστασης της εν 

λόγω Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγχόμενος θα καλείται σε ακρόαση απ΄ την 

επιτροπή και θα παρίσταται είτε αυτοπρόσωπος είτε  μέσω νομικής εκπροσώπησης.Επίσης 

δύναται να ζητήσει να παρίσταται και εκπρόσωπος του σωματείου στο οποίο  ανήκει.        

20. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος του συγκεκριμένου έργου που αναλαμβάνει δεν 

εκτελέσει ολόκληρη τη σύμβαση ή μέρος αυτής κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση  της 

Π.Δ.Ε.  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της 

για κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 

21. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή σε 

περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

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

σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

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

άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές 

κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ 

αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

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

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και μόνο τυχόν ευθύνες. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον 

ανάδοχο μεταφορέα η με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής 

εκτέλεσης, ποσού ………………..€, της Τράπεζας    ………………………….. 

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά από χρονικό διάστημα δύο μηνών μετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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5.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 

προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι 

αναγκαίο. Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που 

προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο  με 

μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της 

νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  

Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

5.2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο 

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να 

εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο συγχρονισμό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς 

καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό προορισμό τους. 

5.3. Επειδή  η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της 

τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της , αυτή μπορεί να 

τροποποιηθεί αναλόγως, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα 

δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής 

της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των 

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

οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.  

5.4. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο 

και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση 

και κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία 

θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς 

των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.). 

Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.  

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την 

διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με 

το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται 

να τις αποδεχθεί.  

Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για 

πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο 
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τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι 

ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των  προβλεπόμενων 

κυρώσεων. 

5.5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν 

αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης. 

5.6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή 

των όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της 

καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα 

διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια …………... 

Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους 

της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται 

από την Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή 

της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. 

του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/τ. Β΄/14.6.2013). 

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

δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη 

συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η 

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  

Διεύθυνση Οικονομικού της Π. Ε. Κοζάνης Δημοκρατίας 27, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η 

καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.  

2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν 

τον μεταφορέα ήτοι : 

- Υπέρ ΜΤΠΥ 3%. 

- Χαρτόσημο 2% επί του ΜΤΠΥ. 

- Ο.Γ.Α χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του ΜΤΠΥ.  
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- Φόρος 8% επί της αξίας και μετά την αφαίρεση των κρατήσεων.  

• -Κράτηση Ενιαίας Αρχής Συμβάσεων (Ε.Α.Σ. 0,1% συν 3% Χαρτόσημο συν 20% ΟΓΑ 

επί του χαρτοσήμου). 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

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

το Διευθυντή του σχολείου.  

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

απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 

Διευθυντή του σχολείου.  

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον 

τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

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

μαθητών.  

• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας 

σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία 

αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο 

έμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                              Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

            Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ 

 Ο     ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

 

 

 

 

15PROC002941608 2015-07-29



74 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΆΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

-  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής 

Μακεδονίας Δ/νση ......................................................................................... δια τη συμμετοχή της εις το 

διενεργούμενο διαγωνισμό της .............................................................., για τη 

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

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

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή 

σας, ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να 
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ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη 

ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 

εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο 

της Υπηρεσίας σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί 

πριν την ημερομηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... 

-  Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το 

όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την 

Τράπεζά μας. 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι τριάντα ένα  (13) μήνες, ο οποίος προσμετρείται από την 

επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                         

 

Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

 

ΠΡΟΣ:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ– ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΆΝΗΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής 

επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και 

διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………. 

για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με αριθμό ………………………………σύμβασης, 

που υπέγραψε μαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. 

διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών του ………………….. ……………………………………….. και το 

οποίο ποσόν καλύπτει το 10% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ 

αυτής. 
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 

σ’ εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι (15 ) μήνες, ο οποίος προσμετρείται από την  ημέρα 

υπογραφής της σύμβασης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆.2 
 (ΑΦΟΡΑ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ …………………….. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2015-2016 

 

Ώρα Προσφορά 

Ποσοστό έκπτωσης  Α/Α 
∆ροµ. 
Οµάδ.  

Τόπος 
Παραλαβής-      

∆ήµος 

Τόπος 
προορισµού 

Άφιξης 
στο 

Σχολείο 

Αναχώρ. 
από το 
Σχολείο 

Αριθµός 
µεταφερόµ. 
µαθητών 

Είδος 
µεταφορικού  
µέσου της 
προσφοράς 

 

Αριθµοί 
κυκλοφορίας 
µεταφορ. 
µέσου 

Προσφεροµένη 
χωρητικότητα 
µέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

δροµολογ. 
βάσει 

Προϋπολογ

. ΟΛΟΓΡΑΦ. ΑΡΙΘΜΗΤ. 

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου 

Αριθµός 
δροµολογ.  

στην διάρκεια 
της σύµβασης 

Κόστος 
∆ροµολογίου 
στο σύνολο 
της διάρκειας 

της 
σύµβασης 

               

               

               

               

               

               

               

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 13% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 
 

. 
         (τόπος, ηµεροµηνία) 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ 
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