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                                                                                                                                 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ                             

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                           Κοζάνη,  6/7/2018 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                       Αρ. πρωτ.: Οικ.: 125465/10566 
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 10/18 

Αριθµός – Α/Α  61810  Συστήµατος:  
 

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

αρµοδιότητας Π. Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 2019-2020, συνολικού προϋπολογισµού 

7.965.000,00 ευρώ, συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης  10% και Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες 

Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών)  µε Αριθµ. ∆ιακηρυξης  10/2018   

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής 

Αποστολής για δηµοσίευση στην Επίσηµη 

εφηµερίδα Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 

Τεύχος ∆ιακηρύξεων 

∆ηµοσίων Συµβάσεων 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 

Ηµερήσιο και Εβδοµαδιαίο Τύπο 

 

6/7/2018 
9/7/2018 10/7/2018 

 

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 

         9/7/2018 9/7/2018                    9/7/2018 

 

Ηµεροµηνία Έναρξης 

Ηλεκτρονικής Υποβολής Προσφορών 

 

 

Ηµέρα 

 

∆ΕΥΤΕΡΑ 

10/7/2018 

Ώρα 

 

08:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία 
Ηλεκτρονικής Υποβολής των 

προσφορών 
 
 

Ηµέρα 
∆ΕΥΤΕΡΑ 

 
13/8/2018 

Ώρα 
 

15 :00 

Ηµεροµηνία Ηλεκτρονικής  
Αποσφράγισης 
των Προσφορών 

                     

Ηµέρα 
∆ΕΥΤΕΡΑ 
20/8/2018 

 

Ώρα 
 

        10:00 

∆ικτυακός Τόπος Ηλεκτρονικής 

Υποβολής  

Προσφοράς: 

 

∆ιαδικτυακή Πύλη  

www.promitheus.gov.gr 

του ΕΣΗ∆ΗΣ 

Προϋπολογισθείσα  πίστωση 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

 
 

∆ιάρκεια 
 

2 ETH 

Παραρτήµατα της διακήρυξης 
   
           Α,Β,Γ,∆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από THEODOROS KARYPIDIS
Ημερομηνία: 2018.07.06 15:34:40 EEST
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ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής.  
 
 
Επωνυµία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
Ταχυδροµική διεύθυνση ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 27 
Πόλη ΚΟΖΑΝΗ 
Ταχυδροµικός Κωδικός 50131 
Χώρα ΕΛΛΑ∆Α 
Κωδικός ΝUTS  
Τηλέφωνο 2461351193 
Φαξ 2461047209 
Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο  e.orologa@pdm.gov.gr 
Πληροφορίες για την διενέργεια 
Τηλέφωνο 
 

Ωρολογά Ελένη 
2461351193 
 

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL)  
 www.pdm.gov.gr 

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

 

 
Είδος Αναθέτουσας Αρχής.  
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας, Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 
   
Στοιχεία Επικοινωνίας.  
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στην 

διεύθυνση (URL) και µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr  
γ)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από τις  προαναφερθείσες διευθύνσεις. 

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας-Χρηµατοδότηση. 
 
Είδος διαδικασίας.  
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης. 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας -  Περιφερειακή Ενότητα 

Κοζάνης. Η δαπάνη για την ανωτέρω σύµβαση βαρύνει τον Κ.Α.Ε. 0821 σχετική πίστωση του προϋπολογισµού 
των οικονοµικών ετών 2018 – 2019  και 2019-2020 του Φορέα. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης.  
 
  Αντικείµενο της σύµβασης  είναι η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Κοζάνης, για τα σχολικά έτη 2018-2019 και 
2019-2020  (για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων από 01/09/2018 µέχρι 31/06/2020) από τον τόπο 
κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα.  
 
  Οι ανωτέρω υπηρεσίες µεταφοράς µαθητών κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου 
δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 60130000 (Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών Επιβατών). 

   Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού, υποδιαιρείται σε 
τµήµατα και οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά,  τουλάχιστον για ένα τµήµα. Τα τµήµατα 
του διαγωνισµού είναι τα εξής: 

 

Α. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 1ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής  ∆ήµου 
Κοζάνης προϋπολογισµού 1.086.141,42  € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
Β. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 2ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής ∆ήµου 
Εορδαίας, προϋπολογισµού 318.391,60 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 
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Γ. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 3ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Κοζάνης  
προϋπολογισµού 1.300.756,00€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
∆. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 4ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Σερβίων Βελβεντού  
προϋπολογισµού 694.127,00 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
 
Ε. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 5ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Βοΐου , 
προϋπολογισµού 509.378,42 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
ΣΤ Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 6ης Οµάδας που περιλαµβάνονται 
στο Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Εορδαίας, 
προϋπολογισµού 98.165,29€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
 
 Ζ.Για ένα ή περισσότερα δροµολόγια µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) και ταξί της 7ης Οµάδας που 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας της Π. Ε. 
Κοζάνης  προϋπολογισµού  3.958.039,67 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και του δικαιώµατος 
προαίρεσης 
Για την 1η, 2η, 3η 4η 5η  και  6η  Οµάδα γίνονται δεκτές προσφορές από υποψήφιους αναδόχους µόνο για 
το σύνολο των δροµολογίων της κάθε µίας (και όχι µέρους αυτών). Για την 7η Οµάδα οι προσφορές 
υποβάλλονται ανά δροµολόγιο και η κατακύρωση γίνεται επίσης κατά δροµολόγιο και µπορεί να 
κατακυρωθούν στον ίδιο µειοδότη περισσότερα του ενός δροµολόγια. 
 
   Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού, υποδιαιρείται σε  
τµήµατα και οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά,  τουλάχιστον για ένα  τµήµα  
 
προσφορά για το Τµήµα 7 Μεµονωµένων ∆ροµολογίων από ένα έως δύο δροµολόγια ανά άδεια ταξί από τα 
µε αριθ. 1 έως 282 
 
   Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός έως δύο δροµολόγια, 
εφόσον αυτά αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι µπορούν να 
πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα 
σχολεία φοίτησης. 
 
 
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7.965.000 € συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 24 % 

και δικαιωµάτων προαίρεσης. 
Ο ανάδοχος έχει δικαίωµα προαίρεσης που δε µπορεί να συνολικά να υπερβαίνει το 10% του 
προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013), όπως αναλύεται παρακάτω: 
1. Εώς και το 10 % του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τροποποίηση των 
υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής 
που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή 
σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει 
ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. 
2. Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας 
αρχής. 
 
Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται  σε 24 µήνες.  
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
της παρούσας διακήρυξης και αποτελεί αναπόσπαστο µέρος.  
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο.  
 
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύµβασης διέπεται από την κείµενη νοµοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής 
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή αναπτυξιακών 
παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση της Οδηγίας 2012/17 του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο 
ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 
2007 -2013», 

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

4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 
και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

5. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,  

6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση 
της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21γς Ιουνίου 1989 (L 395) και 
την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε 
την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης ∆εκεµβρίου 2007 
(L335)», 

7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 
8. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός 

των µελών τους µε κλήρωση», 
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και 
άλλες διατάξεις”, 

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

12. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
13. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως των 

άρθρων 7 και 13 έως 15, 
14. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και Πολιτιστικά Θέµατα”,  
15. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία”,  
16. το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 
17. Την µε αρ. Π1 2380/2012 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (Β’ 3400) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του 
Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων» 

18. Την µε αρ. Π1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφασης του Υπουργού Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας 
“Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), 

19. Την υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – 
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – Παιδείας και 
Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

20. Την µε αρ.  156/18 (Α∆Α :Ψ3ΨΥ7ΛΨ-Β3Τ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας. 

21. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα 
Κοζάνης, οικονοµικού έτους 2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την αριθ. 321/17 (Α.∆.Α.: 78  ΩΗ 
7ΛΨ-ΨΙΓ) απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας. 

22. Την αρ.2002/2018 (Α.∆.Α.:6ΠΜΘ7ΛΨ-Μ4Γ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης πολυετούς υποχρέωσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 37 του νόµου 4257/2014. 
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23. Την υπ. αριθµ. 3011/18 -5/7/2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (δέσµευση της  πίστωσης) για την 
πραγµατοποίηση της δαπάνης (Α∆Α:60I M7ΛΨ-Ξ0Ω). 

24. Τις βεβαιώσεις – καταστάσεις µεταφερόµενων µαθητών για το σχολικό έτος 2017-2018 που 
εστάλησαν στην Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης από τους ∆ιευθυντές των σχολικών µονάδων 
που εδρεύουν σε αυτήν. 

25. Τα στοιχεία µεταφοράς µαθητών του σχολ. έτους 2018-2019. 
26. Τον πίνακα των απαιτούµενων δροµολογίων για την µεταφορά των µαθητών για το σχολικό 

έτος 2018-2019 που κατάρτισε η ∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Π.Ε. Κοζάνης. 
27. Το αρ. έγγραφο  118070/4455-28/6/2018 της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Κοζάνης για τις  

κλίσεις και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις των δροµολογίων. 
28. Το αρ. πρωτ.1353-24/05/2018 εβδοµαδιαίο ∆ελτίο Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε. Κοζάνης. 
29. Την αρ. 2016/18 (Α∆Α :62ΞΥ7ΛΨ-Σ69) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ∆υτικής 

Μακεδονίας περί έγκρισης δαπάνης συνολικού ποσού 7.965.000,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 
(24%) και έγκρισης διενέργειας Ηλεκτρονικού ∆ηµόσιου Ανοικτού  διεθνή διαγωνισµού για την   
ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Κοζάνης, και των όρων αυτού 
για τα σχολικά έτη 2018-2019,2019-2020 

30.  Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα αίτηµα από µαθητές για επιδότηση. 
31. Το γεγονός ότι για τους ανωτέρω λόγους και επειδή η υποχρέωση της Περιφέρειας για την 

µεταφορά των µαθητών είναι νοµοθετηµένη και πλήρως καθορισµένες οι άµεσες ενέργειες για 
την πραγµατοποίηση της σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερθείσα ΚΥΑ 24001/14.6.2013 ενώ  
είναι δεδοµένη η σηµασία και η κοινωνική διάστασή της. 

32. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της 
παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 
σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

 

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού. 
 
Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής  των προσφορών είναι η  13/8/2018 και ώρα 15:00 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως 
άνω συστήµατος, την 20/8/2018, ηµέρα ∆ευτέρα   και ώρα 10:00 
Αρµόδια υπηρεσία προσκόµισης δικαιολογητικών είναι η ∆/νση  Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών, 
∆ιοικητήριο Π.Ε. Κοζάνης, ηµιώροφος. 
    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. 4155/13 και το άρθρο 6 της ΥΑ Π1-2391/2013 «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.). 
   Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των 
αποτελεσµάτων των διαγωνισµών της Π.Ε. Κοζάνης στο εξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και 
προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε. Κοζάνης, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, 
στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών, καθώς και τα πιστοποιηµένα προς τούτο 
όργανα της Αναθέτουσας Αρχής µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  Οι ως 
άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, 
στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως 
αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 
 
1.5.1 Τµήµατα διαγωνισµού. 
Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί αντικείµενο του διαγωνισµού, 
υποδιαιρείται σε οµάδες και οι διαγωνιζόµενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή 
αποκλεισµού, τουλάχιστον για µια οµάδα. Μπορούν επίσης, να υποβάλλουν προσφορά για 
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περισσότερα του ενός  ή για το σύνολο των δροµολογίων του παραρτήµατος Β, η δε κατακύρωση 
µπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τµήµατα ή και για το σύνολο των τµηµάτων στον ίδιο 
µειοδότη. Οι οµάδες του διαγωνισµού, όπως αναλύονται στο παράρτηµα Β είναι οι εξής: 
 
Α. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 1ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής  ∆ήµου Κοζάνης 

προϋπολογισµού 1.086.141,42  € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Β. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 2ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας Αστικής Περιοχής ∆ήµου Εορδαίας, 

προϋπολογισµού 318.391,60 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 

Γ. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 3ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Κοζάνης  προϋπολογισµού 

1.300.756,00€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

∆. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 4ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Σερβίων Βελβεντού  

προϋπολογισµού 694.127,00 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

 

Ε. Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 5ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Βοΐου , προϋπολογισµού 

509.378,42 € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

ΣΤ Για το σύνολο των δροµολογίων µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) της 6ης Οµάδας που περιλαµβάνονται στο 

Παράρτηµα B της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Εορδαίας, προϋπολογισµού 

98.165,29€ ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 

 

 Ζ.Για ένα ή περισσότερα δροµολόγια µε λεωφορεία (µικρά ή µεγάλα) και ταξί της 7ης Οµάδας που 

περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Β της παρούσας σε σχολικές µονάδες χωρικής αρµοδιότητας της Π. Ε. 

Κοζάνης  προϋπολογισµού 3.958.039,67  € ευρώ συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και του δικαιώµατος 

προαίρεσης 

Για την 1η, 2η, 3η 4η 5η  και  6η  Οµάδα γίνονται δεκτές προσφορές από υποψήφιους αναδόχους µόνο για το 

σύνολο των δροµολογίων της κάθε µίας (και όχι µέρους αυτών). Για την 7η Οµάδα οι προσφορές υποβάλλονται 

ανά δροµολόγιο και η κατακύρωση γίνεται επίσης κατά δροµολόγιο και µπορεί να κατακυρωθούν στον ίδιο 

µειοδότη περισσότερα του ενός δροµολόγια. 

 
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. 24001/11-06-
2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14-06-2013) 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 την διακήρυξη, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη 
διακήρυξη προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου.  
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1.6 ∆ηµοσιότητα. 
 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 06/07/2018 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο  
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).  
     Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστηµικό Αριθµό : ……… 
 Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύµφωνα 
µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  
 Εβδοµαδιαία νοµαρχιακή: ΕΟΡ∆ΑΙΚΟ ΠΑΛΜΟΣ 

Ηµερήσια Νοµαρχιακή: ΘΑΡΡΟΣ 
Ηµερήσια Νοµαρχιακή: ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟ 
 
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΑΥΓΕΙΑ)  
    Η ∆ιακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : pdm.gov.gr , 

στις 06/07/2018  
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τον ανάδοχο ή τους αναδόχους. 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης.  
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων 
συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 
ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους, 
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν, 
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. 

2.1 Γενικές Πληροφορίες. 
 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης. 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης  είναι τα ακόλουθα: 
• η µε αρ.  18-302642-001 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη 

Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

• η παρούσα ∆ιακήρυξη  µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής ....... 

•  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]  

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

• οι οµάδες – τµήµατα δροµολογίων όπως αναφέρονται στο παράρτηµα Β  

• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της  
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2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης. 
 
     Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, 
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση 
της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της 
∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος καθώς και µέσω του 
διαδικτυακού  τόπου της (επίσηµη ιστοσελίδα) της Περιφέρειας  www.pdm.gov.gr). 
Κατ' εξαίρεση τεύχη της ∆ιακήρυξης διατίθενται στα γραφεία της αναθέτουσας αρχής κατά τις 
εργάσιµες ηµέρες και ώρες. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία µε 
email, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα.  
 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων. 
   Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ηµέρες 
πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό 
τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους  στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 
διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 
ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής 
διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν εξετάζονται.  
   Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονοµικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την προθεσµία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,  
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
   Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 
 
2.1.4 Γλώσσα. 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
  Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά 
εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). 
   Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα επικυρωµένα, και η 
µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται 
στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
   Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 
αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης είτε από το νόµιµο 
επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. 
Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 
53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
   Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο 
µπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα (πχ αγγλική), χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση 
στην ελληνική. 
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  Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 
 
2.1.5 Εγγυήσεις. 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που 
λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ενωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα 
κράτη-µέρη της Σ∆Σ 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. Αν 
συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και 
∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά 
τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

1. Εγγυητική επιστολή συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

α) Η προσφορά του υποψηφίου αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να 
συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1% επί της 
προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157, παρ. 1α του Ν. 4281/2014) των τµηµάτων 
του παραρτήµατος Β , για τα οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά. Το συνολικό ποσό της 
εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισµα των απαιτούµενων εγγυήσεων για τα τµήµατα για τα 
οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά. 
β) Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι δώδεκα (12) µήνες, 
ο οποίος προσµετρείται από την επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης . 

α) Ο ανάδοχης στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί 
η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση 
καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 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 και ισχύει ως και δύο µήνες µετά 
την λήξη της. 

3. Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει να 
περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ηµεροµηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
 ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της 
ένωσης),  
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό 
της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου,  
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού,  
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον τίτλο της 
σχετικής σύµβασης.  
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   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. 
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

4. Στην περίπτωση ένωσης µεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι εγγύηση καλύπτει 
τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνικά γλώσσα και 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 Παγκόσµιου 
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).  

1.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής. 
 
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής.  
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή νοµικά 
πρόσωπα (ηµεδαπής ή αλλοδαπής) και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια 
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την 
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων 
συµβάσεων. 
2. Οι ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
3. Συνεταιρισµοί. 
4. Κοινοπραξίες, 
που δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντικείµενο της παρούσας. 
Τα εγκατεστηµένα στην Ελλάδα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα πρέπει να είναι εγγεγραµµένα στα οικεία 
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα και να υποβάλλουν ηλεκτρονικά αντίστοιχο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. Οι υποψήφιοι που δεν έχουν εγκατάσταση στην Ελλάδα, πρέπει να αποδεικνύουν την 
εγγραφή τους σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο του κράτους εγκατάστασής τους ή να 
υποβάλλουν ηλεκτρονικά ανάλογη ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό, σύµφωνα µε τα ειδικότερα 
οριζόµενα στο ν. 4412/2016.  
 
 2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής. 
 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, κατατίθεται 
από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συµµετοχής, που 
ανέρχεται στο ποσό του 1% επί της καθαρής αξίας του συνόλου των τµηµάτων ενδιαφέροντος. Στην 
περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση. 
  Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για δώδεκα (12) µήνες, άλλως η προσφορά 
απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης 
συµµετοχής. 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά:  
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α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και  
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση απόφασης επ’ 
αυτών, και   
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο,   
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 
προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύµβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού. 
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:   
α) Όσοι αποκλείστηκαν από διαγωνισµούς για προµήθειες ή παροχή υπηρεσιών προς το ∆ηµόσιο. 
β) Όσοι αποκλείστηκαν τελεσίδικα από κάποια άλλη ∆ηµόσια Υπηρεσία ή Ν.Π.∆.∆. γιατί δεν 
εκπλήρωσαν τις συµβατικές τους υποχρεώσεις. 
γ) Όσα φυσικά ή νοµικά πρόσωπα του εξωτερικού έχουν υποστεί αντίστοιχες µε τις παραπάνω 
κυρώσεις. 
δ) Όσοι δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συµµετοχής. 
 
2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους :  
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου 
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ 
C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 
13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην 
εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και 
Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά 
κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

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

2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε 
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την 
εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο 
προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
   Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
    ∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  
  Επίσης αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
όταν στον προσφέροντα οικονοµικό φορέα έχουν επιβληθεί σε βάρος του, µέσα σε χρονικό 
διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 
προσφοράς ή αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 
266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 
επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας 
για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις 
πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.  
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε 
σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα 
να λάβει µέτρα, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από 
την εκπνοή της προθεσµίας της προθεσµίας υποβολής προσφοράς.  
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 
4412/2016,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται 
σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε 
εθνικές διατάξεις νόµου. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο 
οποίος βρίσκεται σε µία εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την 
προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, 
λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του 
λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας 
συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,  
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δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 
δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού 
φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 
του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, µέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία 
της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα 
δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 23 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο 
πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές 
πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, 
την επιλογή ή την ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την 
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωµα συµµετοχής σε 
διαδικασία σύναψης σύµβασης δηµοσίων έργων και καταλαµβάνει τη συγκεκριµένη διαδικασία.  
  Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ 
των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι 
αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις 
ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας  
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών 
του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις. 
2.2.3.6. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι 
τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας 
δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους 
οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του 
ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε 
διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω 
δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την 
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.8. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του 
άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας. 
   Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης απαιτείται 
να ασκούν δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της παροχής υπηρεσίας ειδικών µεταφορών 
επιβατών.     Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο 
Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 
που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην προηγούµενη περίπτωση και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
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δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά 
µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο.  
 
2.2.5 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα – τεχνική προσφορά.  
Ο ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλλει ηλεκτρονικά εντός (υπο) φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-
Τεχνική Προσφορά» ψηφιακά υπογεγραµµένα τα κάτωθι: 
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 και ο αριθµός των θέσεων αυτών 
σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 

II. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.  

III. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα 
λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

IV. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
V. Άδεια ή άδειες οδήγησης  
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.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς  των λεωφορείων  ή των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική 
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την µεταφορά των µαθητών, να 
προκύπτει από το ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν  καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς 
λαθροµεταναστών, της παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της 
σωµατεµπορίας, της µαστροπείας και της  εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας 
από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, 
της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του 
βιασµού, της  αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης 
συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση. 

VIII. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε 
ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

IX. Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα. 
∆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    
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    Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 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 του ηλεκτρονικό αρχείο .pdf. 

Επειδή η τεχνική  προσφορά δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του 
συστήµατος, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συνταχθεί και κατά τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΣΤ. Ο 
προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή 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. 

 
2.2.6 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής. 

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

2.2.6.2  Αποδεικτικά µέσα. 
 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.5, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, 
κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις 
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, 
αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις 
συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε 
κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η 
δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης (ΕΕΕΣ). 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 
Β. 1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης 
του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου 
του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 
αρµόδια αρχή του οικείου κράτους - µέλους ή χώρας. 
  Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου 
δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
οικονοµικός φορέας. 
   Οι αρµόδιες δηµόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσηµη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα 
έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 
2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
εγκατάστασής του ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισµού. 
Για την περίπτωση της τελευταίας παραγράφου του 2.2.3.2. απαιτείται Πιστοποιητικό της παρ. 2γ του 

άρθρου 73 του Ν 4412/2016, το οποίο οι οικονομικοί φορείς μπορούν να παραλάβουν από τη Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού Εργασιακών Σχέσεων του ΣΕΠΕ, μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας του 

ΣΕΠΕ (sepenet.gr) όπου υποβάλλουν την σχετική αίτηση για το εν λόγω Πιστοποιητικό, η έκδοση του 

οποίου γίνεται  άμεσα μέσω αυτοματοποιημένης απάντησης.  

 
γ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 
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είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου 
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση 
µε τα στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), 
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
εργάσιµες ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της 
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας, 
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε 
αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο 
µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού 
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την 
υποβολή της προσφοράς. 
    Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  
δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των 
µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν 
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε 
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν 
δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι 
αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
   Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση 
επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού 
ή εµπορικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε 
κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό 
επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού 
οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας ότι 
δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 
αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
Οι  εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν 
 ψηφιακά υπογεγραµµένα τα κάτωθι: 
X. 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 και ο αριθµός των θέσεων αυτών 
σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 
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XI. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.  

XII. Πρόσφατα φύλλα 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. 

XIII. Αντίγραφο ασφαλιστηρίου συµβολαίου 
XIV. Άδεια ή άδειες οδήγησης  
XV. 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.  

XVI.  Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς  των λεωφορείων  ή των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να 
προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα 
αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.∆. 60/2007, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική 
οργάνωση, της δωροδοκίας, της απάτης και της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες 
δραστηριότητες. Επίσης, επειδή ο διαγωνισµός αφορά την µεταφορά των µαθητών, να 
προκύπτει από το ποινικό τους µητρώο ότι δεν έχουν  καταδικαστεί µε αµετάκλητη 
δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της λαθρεµπορίας, της µεταφοράς 
λαθροµεταναστών, της παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της 
σωµατεµπορίας, της µαστροπείας και της  εκµετάλλευσης πορνών, της ανθρωποκτονίας 
από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της κλοπής, 
της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του 
βιασµού, της  αποπλάνησης ανηλίκων, της υπεξαίρεσης, της απαγωγής, της σύστασης 
συµµορίας και της µέθης κατά την οδήγηση. 

XVII. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και 
µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

XVIII. Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα. 
∆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    

 
Β.4. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα 
σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 
διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι 
σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία 
κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία 
του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
Β.5. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από 
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης 
που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος 
VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές 
πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον 
αρµόδιο οργανισµό πιστοποίησης.  
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν 
λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 
κατάλογο.  
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας 
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όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το 
πιστοποιητικό.  
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  
Β.6. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε 
τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης.   
 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης.  
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, 
βάσει  της χαµηλότερης τιµής: 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών. 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών. 
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήµατα της 
∆ιακήρυξης, για περισσότερα του ενός  ή για το σύνολο των δροµολογίων του παραρτήµατος Β, η δε 
κατακύρωση µπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τµήµατα ή και για το σύνολο των τµηµάτων 
στον ίδιο µειοδότη. 
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νοµίµως εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συµµετοχής του (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε 
µέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών.  
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών.  
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε 
τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να 
εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 
ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 παρ. 3.2 έως 3.4 της  Υπουργικής 
Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η 
αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα 
µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά.  
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα 
της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του 
ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω 
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ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές 
διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης 
πληροφορίας. 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες 
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται 
για την αξιολόγησή της. 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην συνέχεια το 
σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται 
από τον προσφέροντα.  Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 
συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων 
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.   
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω του 
Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον 
ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.  
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία 
απαιτείται να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία 
και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα 
οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και  τα 
έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και 
όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 
Η  αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και σε εύλογη προθεσµία 
όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται 
για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής- Τεχνική Προσφορά».  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαµβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως 
προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συµµετοχής, 
όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της 
παρούσας διακήρυξης. 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε µορφή 
αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα ΣΤ).  
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σε ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το 
σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 
υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους 
στις ειδικές 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 
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περίπτωση εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Υπεύθυνη δήλωση, σύµφωνα µε την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986 

όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
α) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 
έλαβαν γνώση. 
β) 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. 
γ) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
δ) Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα 
µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον 
προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου. 

3. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν 

εκδίδονται από τους φορείς της παρ. α του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, π.χ. ∆ηµόσιο (Κ.Τ.Ε.Ο.), ή 
επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένων, αν εκδίδονται από άλλους 
φορείς ή Ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. 
επιβατικά (ΤΑΞΙ κ.λπ.) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

4. Επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένων  

ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

5. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας ή των αδειών οδήγησης. 
6. Σε περίπτωση που το λεωφορεία ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κ.λπ.) δεν είναι 

Ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του 
λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κ.λπ.) 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, κατατιθέµενου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., για το οποίο θα πρέπει να προσκοµίσει όταν και εάν 
κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. 

7. Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ.  

επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.), έκδοσης τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει 
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 οδήγης. 
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Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή 
pdf τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

8. ∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των 

ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λπ.), εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική 
Άδεια Μεταφορέα. 
∆ιευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (µεγάλο – µικρό) και ∆.Χ. επιβατικό έχουν την έννοια όπως 
αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2Α του παραρτήµατος της αριθ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ 
Β΄/14-06-2013) 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 ψηφιακή του υπογραφή. 
 
 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “ Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα – 
τεχνική προσφορά ” της ∆ιακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και 
προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα 
αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόµενων ειδών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα 
µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα.  
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 
 
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών. 
Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Οικονοµική 
Προσφορά». 
    Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική 
φόρµα του συστήµατος. Στη συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε 
µορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα 
στοιχεία που 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. 
    Επειδή η οικονοµική προσφορά δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συνταχθεί και κατά 
τα Υποδείγµατα του Παραρτήµατος ΣΤ. Ο προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά 
υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την 
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα υπολογίζεται 
αυτόµατα από το σύστηµα.  
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Οι προσφερόµενες τιµές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:  
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, 
 β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016 και  
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την 
αναθέτουσα αρχή στην παρούσα διακήρυξη.  
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών.  
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν 
ογδόντα (300) ηµερολογιακών ηµερών από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 13/6/2019 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται. 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 
2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω 
αρχική διάρκεια ήτοι 180 ηµέρες. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι 
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών. 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται πιο πάνω 
και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και 
τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής 
προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής 
οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση 
προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας, 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα 
µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ)∆εν επιτρέπεται εναλλακτική προσφορά,  
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ 
της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε 
κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως 
µέλη ενώσεων. ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής,  
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
σύµβασης. 
 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ.   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών. 
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3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών. 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρµόδιο όργανο της 
Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας 
τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά» την.....και 
ώρα......ή.....εργάσιµες ηµέρες µετά την καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών και ώρα... 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που θα 
ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ηµεροµηνία και ώρα που 
θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόµενο 
στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, µε την 
επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόµενο 
της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών. 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, 
εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα 
µέλη του οργάνου.  
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα 
µε τους όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 
προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθµολόγηση των τεχνικών 
προσφορών µε βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία 
α και β στάδια µπορεί να γίνονται και ενιαία. 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 
ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 
αποδεκτές κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν 
διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της 
παρούσας.  
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει 
πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 
προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου.  
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή µπορεί: 

1. να επιλέξει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν 
ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και 
παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

2. να προτείνει την κατακύρωση των εν λόγω δροµολογίων εξ΄ηµισίας στους ισότιµους 
µειοδότες 

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόµενου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.  
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας.  
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά κατακύρωσης. 
 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, είκοσι (20) ηµερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών  που 
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.6.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.6  αυτής. 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από 
αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή.  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί 
ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσµία 
στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει εντός πέντε (5) ηµερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί 
αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ηµέρες.  
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη 
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε  
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  
ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα 
των παραπάνω δικαιολογητικών ή  
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι 
όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και 2.2.4 έως 
2.2.6 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύµβασης ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την 
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς 
µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.6 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία 
µαταιώνεται.  
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύµβασης είτε για τη 
µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης. 
 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
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αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό 
ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.   
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσµία για την αναστολή της σύναψης της σύµβασης σύµφωνα 
µε την επόµενη παράγραφο 3.4.  
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης επέρχονται 
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι: 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. της 
παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από 
τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών,  
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα άρθρα 5 και 
36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού εντός 
προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το 
συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην 
τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 
υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία [Συµβάσεις άνω των 
ορίων]. 
 

Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 

είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 

παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, 

προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε 

περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
2
 η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 

προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν 

άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 

συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 

ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης
3
. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά
4
 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ 

στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 

Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 

Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών
5
 

                                            
2 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
3 Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
4 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθµ. 
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».  
5 Σύµφωνα µε την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)”. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα 

υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο 

άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο  επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 

του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή 

ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 

σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 

άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 

ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του 

πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 

πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 

ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των 

ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή 

της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της 

προσφυγής
6
. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 

ΑΕΠΠ
7
. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 

βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των 

εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 

έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 

κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 

αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά
8
. 

 

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

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης. 
 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης.  
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 

                                            
6 Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 
4412/2016 
7 Σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 19 του Π∆ 39/4.5.2017 – Κανονισµός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
8 Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένου και δικαιωµάτων προαίρεσης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν 
ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον 
τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο 
της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο 
Παράρτηµα ∆ της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή 
όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. Σε περίπτωση τροποποίησης της 
σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος 
είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της 
οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της µετά την οριστική παραλαβή του 
αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή 
υπάρχει εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση 
των παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.  
 

4.2  Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία.  
 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.  

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης. 
 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016.  
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο  του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

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

4.5 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης.  
 
4.5.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να 
καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του 
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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4.6 Προσφερόµενη τιµή 
1. Η προσφερόµενη τιµή, ανά τµήµα, για το διαγωνισµό µεταφοράς µαθητών  Α΄/θµιας και Β΄/θµιας 

Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνολικό 
κόστος του τµήµατος, εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που 
προσφέρει ο διαγωνιζόµενος στην προϋπολογισθείσα τιµή έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια 
και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύµφωνα µε το παράρτηµα της Κ.Υ.Α. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». Στην προσφερόµενη τιµή δεν συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ.  

2. Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά τµήµα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την εφαρµογή της 
ενιαίας έκπτωσης στην αξία έκαστου δροµολογίου ή τµήµατος, και αυτή θα είναι η προσφερόµενη τιµή 
ανά δροµολόγιο ή τµήµα. Ο πολλαπλασιασµός της προσφερόµενης τιµής ανά δροµολόγιο ή τµήµα 
δροµολογίων επί τις ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί την συνολική προσφορά για το 
κάθε ένα από αυτά. Το άθροισµα των προσφεροµένων τιµών  για κάθε ένα από τα δροµολόγια του 
κάθε τµήµατος αποτελεί την συνολική οικονοµική προσφορά  του συµµετέχοντος για το τµήµα. 
Επισηµαίνεται ότι για κάθε δροµολόγιο του τµήµατος θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η 
προσφερόµενη τιµή διαφορετικά η προσφορά στο σύνολό της για κάθε τµήµα θα απορρίπτεται . 

3. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς, η δαπάνη του 
συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 
από το Φ.Π.Α.  

4. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ 
αναπροσαρµογής λόγω τιµής καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

5. Οι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την  υπογραφή της  σύµβασης 
µέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόµενες  παρατάσεις της. 
 

4.7 Υπογραφή σύµβασης 
 

6. Οι ανάδοχοι 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 18 της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του 
παραρτήµατος Γ).  Η σύµβαση υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το κείµενο της 
οποίας επισυνάπτεται στο παράρτηµα Γ της παρούσας διακήρυξης. Σε περίπτωση που σε 
δροµολόγιο του τµήµατος ή των τµηµάτων για τα οποία υπογράφεται η σύµβαση προβλέπονται 
συνοδοί, για κάθε ένα από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά 
για κάθε ένα συνοδό: 
• Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.  
• Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-

2012), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε 
βρέθηκε να πάσχει από µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του.  

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

Και σε περίπτωση που από την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη 
ειδικής εµπειρίας  
• 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)   
7. 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. 
8. 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. 

9. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή της σύµβασης, 
υπογράφεται µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, το κείµενο της οποίας 
επισυνάπτεται στη διακήρυξη (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της 
σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε την οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό 
και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί 
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οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του 
διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 
αναδόχου.  

10. 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. 

11. 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. 

12. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή προσφορά, 
καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

13. 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. 
 
 
5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ.  

5.1 Τρόπος πληρωµής.  
 
1. 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 
Για τα ∆Χ Επιβατικά  το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται. 

2. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής τµήµατος λόγω τροποποίησης δροµολογίου το νέο συµβατικό 
κόστος για κάθε δροµολόγιο του τµήµατος που τροποποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την 
παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία και ∆Χ Επιβατικά 
(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)x [(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 
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3. Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την 
Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της 
αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 
5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.  

4. Το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί, από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
µέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό 
µε το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – 
Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης 

5. Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη  στη 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού της Π. Ε. 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 όλες οι νόµιµες κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν 
τον µεταφορέα.  

7. ∆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. 

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. 

Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της 
αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του 
άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-2013). 

Το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί, από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
µέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό µε το 
οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνης 

Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  ∆ιεύθυνση 
∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π. Ε. Κοζάνης  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως από 

τις ∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκπ/σης.  
2. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η 

καθηµερινή µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση.  
3. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.  
4. Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου.  
5. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.  

 
Τα έξοδα µεταφοράς και όλες οι νόµιµες κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας 
βαρύνουν τον µεταφορέα  
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5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις – Ευθύνες - Υποχρεώσεις.  
 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος  από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα 
που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση 
του αρµόδιου οργάνου, εφόσον παραβιάσει τους όρους της Σύµβασης. 

 
∆εν κηρύσσεται έκπτωτος  όταν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
Στον οικονοµικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση του 
αποφαινόµενου οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά 
καλεί τον ανάδοχο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, 
β) να επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός του αναδόχου 
από τη συµµετοχή του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 
5.2.2.  Ευθύνες υποχρεώσεις αναδόχων  

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. Το µεταφορικό µέσο  
λεωφορείο, ∆. Χ. επιβατικό θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη σε 
συνεννόηση µε τους µεταφερόµενους µαθητές ή τους οικείους τους, τις σχολικές µονάδες και 
την αναθέτουσα Αρχή. Σε περίπτωση που προσωρινά  ή και οριστικά αυτό δεν είναι δεν είναι 
δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή τους µαθητές και τους 
γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης. Σε περίπτωση ασθενίας των 
µαθητών τους οι γονείς έχουν την υποχρεωση να ενηµερώνουν τηλεφωνικά τους αναδόχους 
να µην παρουσιαστούν για την παραλαβή τους και για την µη αναχώρησή τους την ευθύνη να 
ενηµερώνουν τηλεφωνικά τους αναδόχους για την απουσία των µαθητών έχουν οι ∆/ντές των 
σχολικών µονάδων. 

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 να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση 
της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν 

18PROC003387146 2018-07-07



34 
 

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. 

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. 

18. 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.  

19. 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. 
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1. 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. 

2. 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 του τµήµατος συνολικά 
ο ανάδοχος κυρήσσεται έκπτωτος µε απόφαση µε απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου και η 
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας . 

3. 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. 

4. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη 
της ένωσης. 
 

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων.   
 
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει των 
όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης 
υλικών), 6.4. (Απόρριψη συµβατικών υλικών – αντικατάσταση), µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία 
τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου 
συλλογικού οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ.  

6.1  Χρόνος εκτέλεσης παροχής υπηρεσίας. 
 

6.1.1. Ο συµβατικός χρόνος µπορεί να παρατείνεται, πριν από τη λήξη του αρχικού συµβατικού 
χρόνου παράδοσης, υπό τις  προϋποθέσεις του άρθρου 206 του ν. 4412/2016  µε  µέριµνα της 
αναθέτουσας αρχής. 

6.1.2. Εάν λήξει ο συµβατικός χρόνος παράδοσης, χωρίς να υποβληθεί εγκαίρως αίτηµα παράτασης 
ή, εάν λήξει ο παραταθείς, κατά τα ανωτέρω, χρόνος, χωρίς να ολοκληρωθεί το συµβατικό έργο, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος. 

6.2  ∆ικαιώµατα προαίρεσης. 
 

Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης που δε µπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 10% του 
προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της 
Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013). που αναλύεται ως κατωτέρω: 

• Έως και το 10% του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος ή δροµολογίου του διαγωνισµού για την 
τροποποίησή τους (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.  

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

6.3 Λοιποί όροι  
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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. 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.  

6. 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. 

7. Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 και 
οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.  

 
Τα παραρτήµατα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 

 

            Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

                                            ΚΑΡΥΠΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της 
Σύµβασης  
 
 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µεταφορά µαθητών από τον ανάδοχο των µαθητών της 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018 – 2019  και 2019-2020 
από τον τόπο κατοικίας τους προς τις σχολικές µονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, 
εκτελώντας τα δροµολόγια που αναφέρονται σε κάθε Οµάδα του Παραρτήµατος Β, σύµφωνα 
µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της. 

Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των 7965.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου 
ΦΠΑ 24 % και του δικαιώµατος προαίρεσης 10% 

 
Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας και του αναδόχου βάσει 
της κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς 
και της διακήρυξης. 
Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31/08/2019, µε 
δυνατότητα παράτασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών ή 
σύµφωνα µε κείµενη νοµοθεσία περί παρατάσεων των σχολικών δροµολογίων , µε αντίστοιχη 
αύξηση του συµβατικού αντικειµένου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες, µε µονοµερή 
έγγραφη δήλωση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας, απευθυνόµενος στον µεταφορέα 
εγκαίρως και προ της λήξεως της. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β – οµάδες –τµήµατα δροµολογίων  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 
ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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ΤΜΗΜΑ  1  ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΑΝΗΣ

    ΜΟΝΑ∆ΕΣ Έµφορτα χιλιόµετρα
ΤΟΠΟΣ 

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Νηπιαγ

ωγείο
∆ηµοτικό

Ολοηµ.∆

ηµοτικό
Γυµνάσιο Λύκειο

Σύνολο 

Μαθητών

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑΧΩΡ

ΗΣΗΣ

Είδος 
Μεταφορικού 

Μέσου

Συνοδός ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜΟ

ΛΟΓΙΟ 1   

Αριθµός 
στάσεων 
συνολικά 

Εντός 
Πόλεως

Εκτός µε µικρή 
κλίση (0-5%)

Εκτός 
πόλεως µε 
µεγάλη 

Σύνολο TIMH 

1 1
∆Σ 

ΧΑΡΑΥΓΗΣ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΟΙΝΟΗ

∆Σ ΧΑΡΑΥΓΗΣ  
ΓΥΜΝΑΣΙ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 13 26 39 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 11 3 34 93,33 22,3992 115,7292 350 40505,22

1 2
2ο 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 2o ∆ΗΜΟΤΙΚΟ

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΜΟΝΗΣ 
ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 6 6 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2 4 6 26,39 6,3336 32,7236 350 11453,26

1 3
22 ΝΓ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 22 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 20 20 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 1 5 2 16 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 4
22 ΝΓ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ 22 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 20 20 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 1 5 2 16 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 5
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΓΕΡΗ ΚΑΛΑΜΙΑ-ΒΑΤΕΡΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 5 37 42 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 7 5 30 92,25 22,14 114,39 350 40036,50

1 6
19 ∆Σ 
ΚΟΖΑΝΗ Ν. ΚΛΕΙΤΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ 19 ∆Σ ΚΟΖΑΝΗ 30 30 8:10 14:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 0,5 3,5 2 12 31,46 7,5504 39,0104 350 13653,64

1 7
19 ∆Σ 
ΚΟΖΑΝΗ ΑΡΓΙΛΟΣ 19 ∆Σ ΚΟΖΑΝΗ 30 30 8:10 14:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 0,5 3,5 2 6 27,26 6,5424 33,8024 350 11830,84

1 8
19 ∆Σ 
ΚΟΖΑΝΗ 

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ -
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 19 ∆Σ ΚΟΖΑΝΗ 20 20 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 34,6 8,304 42,904 350 15016,40

1 9
19 ∆Σ 
ΚΟΖΑΝΗ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 19 ∆Σ ΚΟΖΑΝΗ 8:10 13:00 16 57,67 13,8408 71,5108 350 25028,78

1 10
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 15 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 18 69,21 16,6104 85,8204 350 30037,14

1 11 ∆.Σ ΚΟΙΛΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Ν ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

 ΚΟΙΛΑ -ΕΞΟΧΗ -Ν 
.ΚΑΡ∆ΙΑ- ΚΟΙΛΑ-
ΚΟΖΑΝΗ

∆. Σ ΚΟΙΛΩΝ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 29 20 49 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 10 1 22 110,85 26,604 137,454 350 48108,90

1 12 ∆.Σ ΚΟΙΛΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ Ν ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

 ΚΟΙΛΑ --ΕΞΟΧΗ -Ν 
.ΚΑΡ∆ΙΑ- ΚΟΙΛΑ-
ΚΟΖΑΝΗ

∆. Σ ΚΟΙΛΩΝ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 29 29 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 10 1 22 110,85 26,604 137,454 350 48108,90

1 13 ∆.Σ ΚΟΙΛΩΝ ∆.Σ ΚΟΙΛΩΝ 

ΚΟΖΑΝΗ -ΚΟΙΛΑ-Ν. 
ΚΑΡ∆ΙΑ-ΕΞΟΧΗ-Ν. 
ΝΙΚΟΠΟΛΗ 10 10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 6 3 1 8 36,41 8,7384 45,1484 350 15801,94

1 14
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ  
ΝΕΑ ΚΑΡ∆ΙΑ 
ΚΟΙΛΑ 

ΤΡΙΚΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ -
ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΑ

2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ  50 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 88,2 21,168 109,368 350 38278,80

1 15
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ  
2o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ  25 13:00 10 44,1 10,584 54,684 350 19139,40

1 16
∆.Σ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 

ΚΗΠΟΣ-ΚΑΤΩ 
ΚΩΜΗ-ΑΝΩ ΚΩΜΗ

∆Σ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 23 25 48 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 4 10 38 122,64 29,4336 152,0736 350 53225,76

1 17
∆.Σ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ 

ΚΗΠΟΣ-ΚΑΤΩ 
ΚΩΜΗ-ΑΝΩ ΚΩΜΗ

∆Σ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 23 25 48 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 4 10 38 122,64 29,4336 152,0736 350 53225,76

1 18
∆.Σ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΜΗΛΙΑ ΑΝΩ ΚΩΜΗ

∆Σ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ-
ΓΥΜΝ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ 8 37 45 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 10 2 28 77,61 18,6264 96,2364 350 33682,74

1 19 ∆.Σ ΧΑΡΑΥΓΗ ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗ ΠΤΕΛΕΑ ΟΙΝΟΗ - ΧΑΡΑΥΓΗ ∆Σ -ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 3 8 11 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 6 4 24 74,94 17,9856 92,9256 350 32523,96

1 20 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 6ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 49 49 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 0,5 3,5 2 12 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 21 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΕΞΟΧΗ 
Ν. ΚΑΡ∆ΙΑ -ΚΟΙΛΑ -
ΚΟΖΑΝΗ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 51 51 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 5 1 12 59,67 14,3208 73,9908 350 25896,78

1 22
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 20 50 70 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 0,5 3,5 2 12 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 23
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΛΕΙΤΟΣ ΑΡΓΙΛΟΣ -ΖΕΠ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 34 34 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 2 6 4,5 25 77,71 18,6504 96,3604 350 33726,14

1 24
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ -
ΟΙΚΙΣΜΟΣ 15 15 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4 3 5 2 10 34,58 8,2992 42,8792 350 15007,72

1 25
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΑΡΥ∆ΙΤΣΑ ΚΟΖΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 33 33 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 2 14 62,26 14,9424 77,2024 350 27020,84

α/α

Αριθµός 
δροµολογί

ων το 
σχολικό 
έτος

Μέγιστο ετήσιο κόστος 

δροµολογίου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α
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1 26

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

Σ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ-
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ -
ΚΟΖΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ -
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 19 41 60 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 10 28 84,51 20,2824 104,7924 350 36677,34

1 27

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ

Σ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ-
ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ -
ΚΟΖΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ -
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 60 60 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 10 28 84,51 20,2824 104,7924 350 36677,34

1 28
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 40 40 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 2 14 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 29
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35 35 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 1 10 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 30
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35 35 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 1 10 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 31
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 41 41 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 16 73,47 17,6328 91,1028 350 31885,98

1 32
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35 35 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 16 73,47 17,6328 91,1028 350 31885,98

1 33
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ Ν ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 35 35 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 5 15 60,88 14,6112 75,4912 350 26421,92

1 34
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ Ν ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 30 30 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2,5 5 15 60,88 14,6112 75,4912 350 26421,92

1 35
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ Ν ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 30 30 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2,5 5 15 60,88 14,6112 75,4912 350 26421,92

1 36
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΑ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 54 54 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1,5 8,5 20 74,47 17,8728 92,3428 350 32319,98

1 37
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 41 41 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1,5 3,5 10 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

1 38
ΛΥΚΕΙΑ 

ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 40 40 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1,5 3,5 10 52,77 12,6648 65,4348 350 22902,18

ΣΥΝΟΛΟ 2502,63 1.086.141,42 €

Τιµή 
καυσίµου 
1,39/litr

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 875.920,50 €

Φ.Π.Α 210.220,92

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 1.086.141,42

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1 % ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 8.759,21
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ΤΜΗΜΑ  2 ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

    ΜΟΝΑ∆ΕΣ   Έµφορτα Χιλίοµετρα

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Νηπιαγω

γείο

∆ηµοτικό

Ολοηµ.∆

ηµοτικό

Γυµνάσι

ο

Λύκειο

Εντός Πόλεως

Εκτός µε 
µικρή 

κλίση (0-
5%)

Εκτός 
πόλεως µε 
µεγάλη 

κλίση (>5%)

Σύνολο

Μέγιστο 
ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογί

ΦΠΑ Μέγιστο 

ηµερήσιο 

κόστος 

ηµερολογίου 

µε ΦΠΑ

Αριθµός 

δροµολογίω

ν το 

σχολικό 

έτος

Μέγιστο ετήσιο 

κόστος  

δροµολογίου

∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

2 1
1ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗ 

1ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 43 43 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3,2 3,2 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 2
1ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΦΟΥΦΑ ΜΗΛΟΧΩΡΙ

2ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 49 49 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 5 10 15 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 3
2ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

 ∆Σ 1ο 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗ 15 15 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2 1,6 1,6 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 4
2ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

2ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

ΦΟΥΦΑ- 
ΜΗΛΟΧΩΡΙ 17 17 8:10 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 5 10 15 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 5
3ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ - 

1ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 36 36 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3,2 3,2 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 6
4ο ∆Σ 
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ

1ο ∆Σ  
ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ - 14 14 8:10 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3,2 3,2 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 7

1ο  ∆Σ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ

ΚΑΡΥΟΧΩΡΙ 

1ο  ∆Σ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) 
∆ΥΟ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ 6 6 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 2 3 5 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 8

1ο  ∆Σ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ
ΑΓ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ 

1ο   ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ) 
∆ΥΟ ∆Ι∆ΑΚΤΗΡΙΑ 8 8 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 2 3 5 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 9

1ο  ∆Σ ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

Σ

1ο ΑΓΙΑΣ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 
(ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ

) ∆ΥΟ 5 5 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2,5 2,5 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 10 ∆Σ   ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ∆Σ   ΠΕΡ∆ΙΚΑ 11 11 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3 4 7 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 11 ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ 13 13 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3 4 7 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

12 ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 13
∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ∆ΡΟΣΕΡΟ ΓΑΛΑΤΕΙΑ ∆Σ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 29 29 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 4 7 11 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 14
∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ

∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ

ΓΑΛΑΤΕΙΑ 
∆ΡΟΣΕΡΟ 10 10 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2 1,5 3 27,18 6,52 33,71 350 11797,68

2 15
∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ

ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΑΕΤΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α ∆Σ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 30 30 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 3 5 8 54,36 13,05 67,40 350 23590,68

2 16
∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ

∆Σ 
ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ

 ΟΛΥΜΠΙΑ∆Α- 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 
ΑΕΤΟΥ 9 9 16:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3 3 5 8 28,51 6,84 35,35 350 12374,21

2 17

7o ∆Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

Σ ΠΡΟΑΣΤΙΟ 
7o ∆Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 21 21 8:10 13:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 1 1 6 52,80 12,67 65,47 350 22915,20

733,62 909,69 € 318.391,60 €

α/α

Σύνολο 

µαταφερό

µενων 

µαθητών 

ΩΡΑ 

ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣ

ΗΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΕΞΥΠΗΡΕ

ΤΟΥΜΕΝ

Η 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΜΟΝΟ 

∆ΡΟΜΟ

ΛΟΓΙΟ 

1   

∆ΙΠΛΟ 

2

Αριθµός 

στάσεων 

συνολικά 

µε αρχή 

και πέρας

ΣΥΝΟΛΟ

ΜΕΤΑΦΟΡΙ

ΚΟ ΜΕΣΟ

ΣΥΝΟ∆

ΟΣ 
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ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 256.767,42 Τιµή καυσίµου 1,39/litr

Φ.Π.Α 61.624,18 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 318.391,60

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ Π Α 2.567,67
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    ΜΟΝΑ∆ΕΣ   Έµφορτα Χιλίοµετρα

α/α ∆ΗΜΟΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Νηπιαγ

ωγείο

∆ηµοτικό

Ολοηµ.∆η

µοτικό

Γυµνάσιο Λύκειο

Σύνολο 

Μαθητών

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σ

Είδος 

Μεταφορικού 

Μέσου

Συνοδός

ΜΟΝΟ 

∆ΡΟΜΟ

ΛΟΓΙΟ 1   

∆ΙΠΛΟ 2

Αριθµός 

στάσεων 

συνολικά µε 

αρχή και 

πέρας

Παρατηρήσ

εις

Εντός 
Πόλεως

Εκτός µε 
µικρή κλίση 

(0-5%)

Εκτός 
πόλεως µε 
µεγάλη 

κλίση (>5%)

Σύνολο

Μέγιστο ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίου

ΦΠΑ Μέγιστο 

ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίου 

µε ΦΠΑ

Αριθµός 

δροµολογίω

ν το σχολικό 

έτος

Μέγιστο ετήσιο 

κόστος δροµολογίου 

µε ΦΠΑ

∆ΗΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 

3 1 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ

 ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ -  ΑΓ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ-
ΡΥΑΚΙΟ -  ∆Σ  ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 39 39 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 4 10 6 40 114,59 27,50 142,09 350 49730,45

3 2 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ ΑΓΙΟΥ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ  ∆Σ  ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ-
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ -  ΑΓ 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ-
ΡΥΑΚΙΟ - 12 12 12:30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 6 2 5 3 20 57,30 13,75 71,05 350 24867,55

3 3 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΙΣΣΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ -
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ -
ΚΟΙΛΑ∆Α - ∆Σ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ 29 29 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 4 9 3 32 98,50 23,64 122,15 350 42750,82

3 4 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟ

Υ ΑΚΡΙΝΗ
ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
ΡΥΑΚΙΟ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ 40 40 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 3 7 3 26 83,55 20,05 103,60 350 36258,79

3 5 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟ

Υ ΑΚΡΙΝΗ
ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ-  
ΡΥΑΚΙΟ 

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ 36 36 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 3 7 3 26 83,55 20,05 103,60 350 36258,79

3 6 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟ

Υ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 

ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ-ΑΓ. 
ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ  ΓΥΜΝ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ 18 18 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 9 5 34 99,94 23,99 123,92 350 43373,09

3 7 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟ

Υ ΓΑΛΑΝΗ-
ΚΟΙΛΑ∆Α- ΚΙΣΣΑ-
ΚΡΕΜΑΣΤΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙΟΥ 20 20 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 4 4 3 22 82,36 19,77 102,12 350 35743,33

3 8 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑΡΑ

ΡΟ∆ΙΤΗΣ -
ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ-
ΜΕΣΣΙΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 22 22 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 5,5 17,5 6 58 159,54 38,29 197,83 350 69239,06

3 9 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ ΡΟ∆ΙΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 40 40 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 3,5 12,5 13 48 146,40 35,14 181,53 350 63536,47

3 10 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ ΡΟ∆ΙΑΝΗ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 31 31 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 3,5 12,5 13 48 146,40 35,14 181,53 350 63536,47

3 11 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 19 19 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 3 24 5 64 157,36 37,77 195,13 350 68296,37

3 12 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΜΑΥΡΟ∆ΕΝ∆ΡΙ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 19 19 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3 5 3 22 76,51 18,36 94,87 350 33203,17

3 13 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑ 

ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ- 
ΑΛΩΝΑΚΙΑ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 10 10 8:10 14:15

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 18 6 52 76,65 18,40 95,05 350 33268,18

3 14 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΚΗΤΗ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ  ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 23 23 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 4,5 11,5 6 44 125,43 30,10 155,53 350 54434,62

3 15 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΡΥΑΚΙΟ -
ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ- ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 36 36 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 4,5 21,5 3 58 148,78 35,71 184,49 350 64572,04

3 16 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΚΡΙΝΗ ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗ 16 16 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 4 20 3 54 137,94 33,11 171,05 350 59867,87

3 17 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 

 ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-
ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ 
ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ-ΚΙΣΣΑ 
ΚΟΙΛΑ∆Α ΛΥΚΕΙΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 22 22 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 7 4 24 5 66 166,60 39,98 206,58 350 72303,97

3 18 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΛΥΚΕΙΑ  
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 9 9 17:00 20:40

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3

ΜΕ 
ΑΝΤΑΠ
ΟΚΡΙΣΗ 4 36 16 56 92,08 22,10 114,18 350 39964,54

3 19 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΛΥΚΕΙΑ  
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ- 
ΜΑΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗ 14 17:00 20:40

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 6 48 10 64 103,75 24,90 128,65 350 45026,28

3 20 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΛΥΚΕΙΑ  
ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΕΡΒΙΑ 

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 8 8 17:00 21:40

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3

ΜΕ 
ΑΝΤΑΠ
ΟΚΡΙΣΗ 12 36 6 54 96,51 23,16 119,68 350 41887,08

3 21 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ  
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΛΥΚΕΙΑ  
ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ 

ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ -ΑΓ-
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -ΑΚΡΙΝΗ

ΕΣΠΕΡΙΝΑ ΛΥΚΕΙΑ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 22 17:00 21:40 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 12 58 12 82 211,83 50,84 262,67 350 91933,31

3 22 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ 

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΣΙ∆ΕΡΑ 
ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ -
ΣΚΗΤΗ

∆Σ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 12 8 20 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 21,5 6 59 143,80 34,51 178,31 350 62408,03

3 23 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ 

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΛΥΓΕΡΗ ΚΑΛΑΜΙΑ-ΑΛΩΝΑΚΙΑ-
∆Σ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 28 15 43 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 6 16 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 24 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ 

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΓΣ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
∆.Σ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 13 8 21 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 2 4 12 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 25 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΙΑΝΗΣ ΚΑIΣΑΡΕΙΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΙΑΝΗΣ 15 15 8:10 14:00

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3 5 2 10 37,72 9,05 46,77 350 16369,40

3 26 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑ ΝΓ  ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ 2 13 15 8:10 14:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 3 5 2 10 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 27 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ ΝΓ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 2 6 8 12:30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2 1 3 1 5 26,93 6,46 33,40 350 11688,44

3 28 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ ΝΓ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΚΕΡΑΣΙΑ 7 7 13:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2 1 3 1 5 26,93 6,46 33,40 350 11688,44

3 29 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΓΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΡΟ∆ΙΑΝΗ
∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ- Γ 
ΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 17 7 24 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 1 2,5 1 9 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 30 ΚΟΖΑΝΗΣ
∆Σ 

ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 
∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ-  
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΡΟ∆ΙΑΝΗ 9 13:00 µµ

 
ΛΕΩΦΟΡΕΙ

Ο 1 2 1 2,5 1 4,5 26,93 6,46 33,40 350 11688,44

3 31 ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΜΑΥΡΟ∆ΕΝ∆ΡΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 19 19 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2 2 4 12 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

ΤΜΗΜΑ 3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ∆ΗΜOY ΚΟΖΑΝΗΣ18PROC003387146 2018-07-07



2997,13 3.716,45 € 1.300.756,24 €

Τιµή καυσίµου 1,39

  νξν9/7/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 1048996,97

Φ.Π.Α 251759,27

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 1300756,24

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 10489,97

ΣΥΝΟΛΟ

18PROC003387146 2018-07-07



    ΜΟΝΑ∆ΕΣ   Έµφορτα Χιλίοµετρα

α/α ∆ΗΜΟΣ

 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝ

Η ΣΧΟΛΙΚΗ 

ΜΟΝΑ∆Α

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 

ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

Νηπιαγ

ωγείο

∆ηµοτικό

Ολοηµ.∆η

µοτικό

Γυµνάσιο Λύκειο

Σύνολο 

Μαθητών

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σ

Είδος 

Μεταφορικού 

Μέσου

Συνοδός

ΜΟΝΟ 

∆ΡΟΜΟ

ΛΟΓΙΟ 1   

∆ΙΠΛΟ 2

Αριθµός 

στάσεων 

συνολικά µε 

αρχή και 

πέρας

Παρατηρήσ

εις

Εντός 
Πόλεως

Εκτός µε 
µικρή κλίση 

(0-5%)

Εκτός 
πόλεως µε 
µεγάλη 

κλίση (>5%)

Σύνολο

Μέγιστο ηµερήσιο 

κόστος δροµολογίου

ΦΠΑ Μέγιστο ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίου µε 

ΦΠΑ

Αριθµός 

δροµολογίω

ν το σχολικό 

έτος

Μέγιστο ετήσιο 

κόστος δροµολογίου 

µε ΦΠΑ

3 1
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

∆.Σ 
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ

Υ ΕΛΑΤΗ 

ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ  -
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ- 
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ ∆.Σ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ 21 21 8:10 13:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 0 16 38,00 126,30 30,31 156,62 350 54815,42

3 2
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
∆.Σ 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΝΓ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΜΕΣΙΑΝΗ ∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ  +ΝΓ 7 30 37 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 1,10 2,20 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 3
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
∆.Σ 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΝΓ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ
∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ  
+ΝΓ ΒΑΘΥΛΑΚΟ- ΜΕΣΙΑΝΗ 7 5 12 8:10 12:30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3 1,10 1,10 26,93 6,46 33,40 350 11688,44

3 4
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
∆.Σ 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ  ΒΑΘΥΛΑΚΟ- ΜΕΣΙΑΝΗ 8 16:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3
1,10

1,10 26,93 6,46 33,40 350 11688,44

3 5
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
∆.Σ 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΛΕΥΚΑΡΑ ΡΟ∆ΙΤΗΣ -ΜΕΣΣΙΑΝΗ ∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ  18 18 8:10 14:00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 5 2 18,00 59,80 14,35 74,15 350 25954,20

3 6
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
∆.Σ 

ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΡΟ∆ΙΤΗ -ΛΕΥΚΑΡΑ 8 8 12:30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3 8,4 8,40 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 7
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΥΛΕΣ

 ∆.Σ 2ο  ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 7 10 17 8:10 13:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  2 3 2 6 2 10,00 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 8
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ

 ∆.Σ 2ο  ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 3 12 15 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 6 2 10,00 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 9
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
2ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ 3ο ∆.Σ ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΙΜΕΡΑ ΝΕΡΑΪ∆Α

∆.Σ  2ο ΣΕΡΒΙΩΝ   
3ο/ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 7 6 13 8:10 14:15

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 3 7 12 44,00 81,38 19,53 100,92 350 35320,74

3 10
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
4ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΜΕΤΑΞΑ 

ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ -
ΠΡΟΣΗΛΙΟ-
ΠΟΛΥΡΑΧΟ 

 4ο ∆.Σ ΣΕΡΒΙΩΝ  -
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 7 16 23 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 7 3 5 23,5 63,00 190,21 45,65 235,87 350 82552,83

3 11
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
4ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ ΛΑΒΑ

∆.Σ 4 ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 22 24 46 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 1 3,5 9,00 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 12
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
4ο ∆.Σ. 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΡΥΜΝΙΟ

ΓΟΥΛΕΣ  ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ-
ΑΥΛΕΣ

∆.Σ 4ο  ΣΕΡΒΙΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 16 27 43 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 10 3 32,00 93,08 22,34 115,42 350 40396,42

3 13
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΠΛΑΤΑΝΟΡΕΜΑ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 35 35 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 1 3,5 9,00 53,85 12,92 66,78 350 23372,25

3 14
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΕΥΚΑΡΑ ΡΟ∆ΙΤΗΣ -ΜΕΣΣΙΑΝΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ -ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 23 23 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 3 16 2 42,00 96,87 23,25 120,12 350 42040,32

3 15
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΕΛΑΤΗ

 ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ-
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ -
ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ -
ΠΡΟΣΗΛΙΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 39 39 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 6 6,5 24 73,00 227,15 54,52 281,67 350 98583,23

3 16
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 8 8 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 2 11 26 71,5402 17,17 88,71 350 31048,45

3 17
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΕΡΒΙΩΝ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ ΛΥΚΕΙΑ ΣΕΡΒΙΩΝ 22 22 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 3 5 20 56,00 169,09 40,58 209,67 350 73385,97

3 18
ΣΕΡΒΙΩΝ-

ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΕΛΑΤΗ 

 ΛΑΖΑΡΑ∆ΕΣ-
ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 6 6 8:10 14:15

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 37,7 75,4 106,9572 25,67 132,63 350 46419,42 4

1599,37 1.983,22 € 694.127,36 €

Τιµή καυσίµου 1,39

  νξν9/7/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 559780,13

Φ.Π.Α 134347,23

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 694127,36

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 5597,80

ΤΜΗΜΑ 4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ∆ΗΜΟY ΣΕΡΒΙΩΝ- ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ

18PROC003387146 2018-07-07



ΤΜΗΜΑ 5  ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ∆ΗΜΟΣ  -ΒΟΙΟΥ 

α/α ∆ΗΜΟΣ

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟ

ΥΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ 
ΜΑΘΗΤΗ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Νηπιαγ

ωγείο

∆ηµοτικ

ό

Ολοηµ.∆η
µοτικό

Γυµνάσι

ο
Λύκειο

Σύνολο 
Μαθητών

ΩΡΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σ

Είδος Μεταφορικού 
Μέσου

Συνοδό

ς

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜ

ΟΛΟΓΙ

Ο 1   
∆ΙΠΛΟ 

2

Αριθµός στάσεων 
συνολικά µε αρχή 

και πέρας

Εντός 
Πόλεως

Εκτός µε 
µικρή κλίση (0-

5%)

Εκτός πόλεως 
µε µεγάλη 
κλίση (>5%)

Σύνολο

Μέγιστο 
ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου

ΦΠΑ

Μέγιστο ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου µε 
ΦΠΑ

Αριθµός 
δροµολογί

ων το 
σχολικό 
έτος

5 1 ΒΟΙΟΥ ∆.Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 
∆ΑΦΝΗ -ΠΟΛΥΚΑΣΤΑΝΟ -ΑΓ 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ -ΑΓ ΘΕΟ∆ΩΡΟΙ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ/∆.Σ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

8 5 13 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 7 1 2 30 67 198,06 47,53 245,59 350

5 2 ΒΟΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΑ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

8 8 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 6 14 20 66,17 15,88 82,05 350

5 3 ΒΟΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ

ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ -ΕΡΑΤΥΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΓΑΛΑΤΙΝΗΣ 15 15 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 3 28 16 47 120,16 28,84 149,00 350

5 4 ΒΟΙΟΥ ∆.Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΣΙΣΑΝΙ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ -ΕΡΑΤΥΡΑ
∆.Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ -ΕΠΑΛ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

9 9 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5 2 41 18 61 148,53 35,65 184,17 350

5 5 ΒΟΙΟΥ 3ο ∆. Σ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

∆ΑΦΝΕΡΟ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ
∆.Σ 3ο  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ -
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

10 2 12 8:10 14:15  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 20 7 29 78,39 18,81 97,20 350

5 6 ΒΟΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΓΑΛΑΤΙΝΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

30 30 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 2 11 4 17 53,85 12,92 66,78 350

5 7 ΒΟΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΛΥΚΕΙΑ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΓΑΛΑΤΙΝΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ -ΛΥΚΕΙΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

31 31 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 3 2 11 4 17 53,85 12,92 66,78 350

5 8 ΒΟΙΟΥ ∆.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΣΠΡΟΥΛΑ 
ΚΡΥΟΝΕΡΙ -ΧΟΡΗΓΟΣ -
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ 

 ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

4 1 4 9 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 5 22 8 35 96,69 23,20 119,89 350

5 9 ΒΟΙΟΥ ∆.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΡΑΤΥΡΑ 
∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ -ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ-
ΑΛΙΑΚΜΩΝ 

 ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ -
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

8 3 4 15 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 3 34 20 57 144,66 34,72 179,38 350

5 10 ΒΟΙΟΥ ∆.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΣΗΜΑΝΤΡΟ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ -ΜΟΛΟΧΑ-
ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ

∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΓΥΜΝ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

3 7 7 17 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 6 6 12 16 34 105,89 25,41 131,30 350

5 11 ΒΟΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΕΡΑΤΥΡΑ ΚΑΛΟΝΕΡΙ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

11 11 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 4 2 27 14 43 107,44 25,79 133,22 350

1173,68 1.455,37 €
Τιµή καυσίµου 1,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 410789,05

Φ.Π.Α 98589,37

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 509378,42

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 4107,89

ΣΥΝΟΛΟ
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Μέγιστο ετήσιο 
κόστος δροµολογίου 

µε ΦΠΑ

85956,74

28717,26

52149,87

64460,59

34020,48

23372,25

23372,25

41961,38

62784,18

45955,04

46628,40

509.378,42 €
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ΤΜΗΜΑ 4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ∆ΗΜOY ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

α/α ∆ΗΜΟΣ

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜ

ΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

 
ΕΞΥΠΗΡΕ

ΤΟΥΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΠΟΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΑ

Σ 
ΜΑΘΗΤΗ

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ
Νηπιαγ

ωγείο

∆ηµοτικ

ό

Ολοηµ.∆η
µοτικό

Γυµνάσι

ο
Λύκειο

Σύνολο 
Μαθητών

ΩΡΑ 
ΑΦΙΞΗΣ 

ΩΡΑ 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ

Σ

Είδος Μεταφορικού 
Μέσου

Συνοδό

ς

ΜΟΝΟ 
∆ΡΟΜ

ΟΛΟΓΙ

Ο 1   
∆ΙΠΛΟ 

2

Αριθµός στάσεων 
συνολικά µε αρχή 

και πέρας

Εντός 
Πόλεως

Εκτός µε 
µικρή κλίση (0-

5%)

Εκτός πόλεως 
µε µεγάλη 
κλίση (>5%)

Σύνολο

Μέγιστο 
ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου

ΦΠΑ
Μέγιστο ηµερήσιο κόστος 

δροµολογίου µε ΦΠΑ

Αριθµός 
δροµολογί

ων το 
σχολικό 
έτος

4 12 ΕΟΡ∆ΑΙΑ 1ο ΒΕΡΜΙΟΥ
ΛΥΚΕΙΑ 
ΠΤΟΛ/∆Α

ΠΥΡΓΟΙ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 
 1ο  ΒΕΡΜΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΑ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

11 27 38 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 4 20 2 52 131,92 31,66 163,58 350

4 13 ΕΟΡ∆ΑΙΑ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

ΠΥΡΓΟΙ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ

50 50 8:10 14:15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 4 2 15 2 38 94,27 22,62 116,89 350

226,19 280,47 €

Τιµή καυσίµου 1,39

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 79165,56

Φ.Π.Α 18999,73

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α 98165,29

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1% ΤΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α 791,66

ΣΥΝΟΛΟ

18PROC003387146 2018-07-07



Μέγιστο ετήσιο 
κόστος 

δροµολογίου µε 
ΦΠΑ

57253,41

40911,88

98.165,29 €
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∆ΗΜΟΣ
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ 
ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑ∆Α

 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕ

ΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ 
ΜΟΝΑ∆Α

ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΣΤΑΣΕΙΣ
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΗ 
ΤΙΜΗ 

 ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜ

ΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΑΡΑΤ

ΗΡΗΣΕΙ

Σ

Προαίρε
ση 10%

Συνολικο 
κόστος 

δροµολογίο
υ µε 

Ηµέρες 
Υπολογισµού

Συνολικό 
κόστος χωρις 

Φ.ΠΑ
Φ.Π.Α

Συνολικό 
κόστος µε 

Φ.ΠΑ 

ΕΓΓΥΗΤΙ

ΚΗ 
ΣΥΜΜΕ

ΤΟΧΗΣ

7
1

BOΪΟΥ 3ο ∆Σ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

30,00 TAXI 4
3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

8 2
BOΪΟΥ 3ο ∆Σ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

∆ΑΦΝΕΡΟ -
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

∆.Σ 3ο  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
- ΝΓ 55,00

TAXI 4
5,50  60,50  350 21175,00 5082,00 26257,00

211,8

9
3

BOΪΟΥ ΓΥΜ/ΣΙΟ ΝΕΑΠΟΛΗ
ΛΥΚΕΙΟ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ
ΚΛΗΜΑ ∆.Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ  40,00

TAXI 4
4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

10 4
BOΪΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΣΤΕΡΝΑ ΣΤΕΡΝΑ 15,00
TAXI 4

1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00
57,75

11
5

BOΪΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΖΩΝΗ ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 73,00
TAXI 4

7,30  80,30  350 28105,00 6745,20 34850,20
281,1

12 6
BOΪΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΥΛΩΡΙ ΝΕΑΠΟΛΗ 28,00
TAXI 4

2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20
107,8

13
7

BOΪΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΒΡΟΝΤΗ 13,00
TAXI 4

1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05

14 8
BOΪΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ∆ΙΧΕΙΜΑΡΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 52,00

TAXI 4
5,20  57,20  350 20020,00 4804,80 24824,80

200,2

15
9

BOΪΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΤΣΟΤΥΛΙ 25,00
TAXI 4

2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00
96,25

16 10
BOΪΟΥ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΜΟΡΦΗ ΤΣΟΤΥΛΙ 49,00
TAXI 4

4,90  53,90  350 18865,00 4527,60 23392,60
188,7

17
11

BOΪΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 

ΚΟΡΥΦΗ 22,00
TAXI 4

2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

18 12
BOΪΟΥ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΣΑΝΙ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 19,00

TAXI 4
1,90  20,90  350 7315,00 1755,60 9070,60

73,15

19
13

BOΪΟΥ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΣΑΝΙ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

30,00 TAXI 4
3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

20 14
BOΪΟΥ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΣΑΝΙ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ

30,00 TAXI 4
3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

21
15

BOΪΟΥ ∆Σ ΕΡΑΤΥΡΑΣ ΣΙΣΑΝΙ 

ΞΕΝΩΝΑΣ ΜΥΡΙΧΟΣ

ΝΓ ΕΡΑΤΥΡΑΣ 30,00
TAXI 4

3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5

22 16
BOΪΟΥ ∆Σ ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ ∆.Σ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 21,00

TAXI 4
2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40

80,85

23
17

BOΪΟΥ ∆Σ ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ ∆.Σ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ 21,00
TAXI 4

2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

24 18
BOΪΟΥ

∆Σ ΚΑΛΟΝΕΡΙΟΥ -
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΚΑΛΟΝΕΡΙ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟ 21,00
TAXI 4

2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

25
19

BOΪΟΥ ∆Σ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙ 
∆.Σ 

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 21,00
TAXI 4

2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

26 20
BOΪΟΥ ∆Σ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙ 

∆.Σ 
ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 21,00

TAXI 4
2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40

80,85

Α/Α
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27
21

BOΪΟΥ ∆Σ ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΚΑΛΟΝΕΡΙ 
∆.Σ 

ΜΙΚΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 21,00
TAXI 4

2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

28 22
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΕΡΝΑ ∆Σ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ 15,00

TAXI 4
1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00

57,75

29
23

BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆Σ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΤΕΡΝΑ 15,00
TAXI 4

1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00
57,75

30 24
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑ 15,00

TAXI 4
1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00

57,75

31
25

BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 41,00
TAXI 4

4,10  45,10  350 15785,00 3788,40 19573,40
157,9

32 26
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΑΣΠΡΟΥΛΑ ΧΟΡΗΓΟΣ

∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 22,50
TAXI 4

2,25  24,75  350 8662,50 2079,00 10741,50
86,63

33
27

BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 
ΧΟΡΗΓΟΣ ΑΣΠΡΟΥΛΑ 

22,50
TAXI 4

2,25  24,75  350 8662,50 2079,00 10741,50
86,63

34 28
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΓ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΕΛΙ∆ΟΝΙ ΑΛΙΑΚΜΩΝΑΣ

∆.Σ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

40,00
TAXI 4

4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00
154

35
29

BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΜΟΛΟΧΑ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 35,00
TAXI 4

3,50  38,50  350 13475,00 3234,00 16709,00
134,8

36 30
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 34,00

TAXI 4
3,40  37,40  350 13090,00 3141,60 16231,60

130,9

37
31

BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ 17,00
TAXI 4

1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

38 32
BOΪΟΥ ∆Σ ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

ΓΥΜ/ΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗ

ΚΛΗΜΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 32,00
TAXI 4

3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

39
33

BOΪΟΥ ∆Σ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ∆Σ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΥΘΟΣ 9,26
TAXI 4

0,93  10,19  350 3565,10 855,62 4420,72
35,65

40 34
BOΪΟΥ ∆Σ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΥΘΟΣ 

∆.Σ 
ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 18,52

TAXI 4
1,85  20,37  350 7130,20 1711,25 8841,45

71,3

41
35

BOΪΟΥ ∆Σ ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ ΒΥΘΟΣ 
∆.Σ 

ΠΕΝΤΑΛΟΦΟΥ 18,52
TAXI 4

1,85  20,37  350 7130,20 1711,25 8841,45
71,3

42 36
BOΪΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΚΟΡΥΦΗ ∆.Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 43,00

TAXI 4
4,30  47,30  350 16555,00 3973,20 20528,20

165,6

43
37

BOΪΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ∆ΑΦΝΗ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 30,00
TAXI 4

3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5

44 38
BOΪΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ∆ΑΦΝΗ 30,00

TAXI 4
3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

45
39

BOΪΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ

ΒΡΟΝΤΗ ΤΣΟΤΥΛΙ 26,00
TAXI 4

2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

46 40
BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙ 26,00

TAXI 4
2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40

100,1

47
41

BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΑΝΘΟΧΩΡΙ ΤΣΟΤΥΛΙ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 62,00
TAXI 4

6,20  68,20  350 23870,00 5728,80 29598,80
238,7

48 42
BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

ΤΣΟΤΥΛΙ  ΝΕΑΠΟΛΗ 

ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 60,00
TAXI 4

6,00  66,00  350 23100,00 5544,00 28644,00
231

49
43

BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ ΝΕΑΠΟΛΗ 13,00
TAXI 4

1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05
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50 44
BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 52,00

TAXI 4
5,20  57,20  350 20020,00 4804,80 24824,80

200,2

51
45

BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΤΣΟΤΥΛΙ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 55,00
TAXI 4

5,50  60,50  350 21175,00 5082,00 26257,00
211,8

52 46
BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΓΙΟΙ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΤΣΟΤΥΛΙ 48,00

TAXI 4
4,80  52,80  350 18480,00 4435,20 22915,20

184,8

53
47

BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 61,00
TAXI 4

6,10  67,10  350 23485,00 5636,40 29121,40
234,9

54 48
BOΪΟΥ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΕΠΑΛ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 52,00

TAXI 4
5,20  57,20  350 20020,00 4804,80 24824,80

200,2

55
49

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΟΛΟΧΑ ΝΕΑΠΟΛΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

51,00 TAXI 4
5,10  56,10  350 19635,00 4712,40 24347,40

196,4

56 50
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΓΡΕΒΕΝΑ 29,00

TAXI 4
2,90  31,90  350 11165,00 2679,60 13844,60

111,7

57
51

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ  ΚΛΗΜΑ -ΝΕΑΠΟΛΗ 
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 62,00

TAXI 4
6,20  68,20  350 23870,00 5728,80 29598,80

238,7

58 52
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΣΟΤΥΛΙ  

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 61,00

TAXI 4
6,10  67,10  350 23485,00 5636,40 29121,40

234,9

59
53

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ
ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ-
ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 39,00
TAXI

4 3,90  42,90  350 15015,00 3603,60 18618,60
150,2

60 54
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΟΖΑΝΗ ΒΑΤΕΡΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 100,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 45 10,00  110,00  350 38500,00 9240,00 47740,00

385

61
55

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΙΑΝΗ 
 ΑΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ  Ν. 

ΝΙΚΟΠΟΛΗ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 120,00

 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 12,00  132,00  350 46200,00 11088,00 57288,00
462

62 56
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 90,00 ΤΑΧΙ 6 9,00  99,00  350 34650,00 8316,00 42966,00

346,5

63
57

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑ  
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 90,00 ΤΑΧΙ 6 9,00  99,00  350 34650,00 8316,00 42966,00

346,5

64 58
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΑΡΓΟΣ ΟΡΕΣΤΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 85,00 ΤΑΧΙ 4 8,50  93,50  350 32725,00 7854,00 40579,00

327,3

65
59

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΤΟΙΧΙΟ -ΚΕΦΑΛΑΡΙ- ΧΛΟΗ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 85,00 ΤΑΧΙ 4 8,50  93,50  350 32725,00 7854,00 40579,00
327,3

66 60
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΟΛΥΚΑΡΠΗ

∆ΙΣΠΗΛΙΟ-
ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 78,00 ΤΑΧΙ 4 7,80  85,80  350 30030,00 7207,20 37237,20

300,3

67
61

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΜΕΣΟΠΟΤΑΜΙΑ 
ΝΕΑ ΛΕΥΚΗ-
ΜΑΝΙΑΚΟΙ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 39,00 ΤΑΧΙ 4 3,90  42,90  350 15015,00 3603,60 18618,60

150,2

68 62
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΡΟΚΟΣ 

ΚΟΖΑΝΗ -
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ  
ΜΕ ΜΙΣΘΩΜΕΝΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 

24,00 ΤΑΧΙ 4 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

69
63

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΧΛΟΗ ΒΟΓΑΤΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 90,00 ΤΑΧΙ 4 9,00  99,00  350 34650,00 8316,00 42966,00
346,5

70 64
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ ΣΙΑΤΙΣΤΑ 29,00 ΤΑΧΙ 4 2,90  31,90  350 11165,00 2679,60 13844,60

111,7

71
65

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 
 ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ 

ΓΡΕΒΕΝΑ 
ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 78,00 ΤΑΧΙ 4 7,80  85,80  350 30030,00 7207,20 37237,20

300,3

72 66
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ

55,00
ΤΑΧΙ 4 5,50  60,50  350 21175,00 5082,00 26257,00

211,8
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73
67

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΕΤΡΑΝΑ 
ΚΟΖΑΝΗ (ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 28,00 ΤΑΧΙ 4 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20
107,8

74 68
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΑ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 55,00 ΤΑΧΙ 4 5,50  60,50  350 21175,00 5082,00 26257,00

211,8

75
69

BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 

 ΚΩΣΤΑΡΑΖΙ ∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ 

 ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ 72,00 ΤΑΧΙ 4 7,20  79,20  350 27720,00 6652,80 34372,80
277,2

76 70
BOΪΟΥ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΣΚΗΤΗ

ΞΗΡΟΛΙΜΝΗ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 26,73 ΤΑΧΙ 4 2,67  29,40  350 10291,05 2469,85 12760,90

102,9

77
71

BOΪΟΥ ΝΓ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ ΝΓ  ΝΕΑΠΟΛΗΣ

17,01
ΤΑΧΙ 3 1,70  18,71  350 6548,85 1571,72 8120,57

65,49

78 72
BOΪΟΥ ΝΓ  ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑ

30,00
ΤΑΧΙ 3 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

79
73

BOΪΟΥ ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ∆ΡΥΟΒΟΥΝΟ ΝΕΑΠΟΛΗ 17,00 ΤΑΧΙ 3 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

80 74
BOΪΟΥ ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΝΓ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΠΥΛΩΡΙ 14,00 ΤΑΧΙ 3 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60

53,9

81
75

BOΪΟΥ ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΖΩΝΗ ∆ΑΜΑΣΚΗΝΙΑ ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 75,60 ΤΑΧΙ 3 7,56  83,16  350 29106,00 6985,44 36091,44
291,1

82 76
BOΪΟΥ ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ∆Σ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ ΝΓ ΤΣΟΤΥΛΙΟΥ 55,70 ΤΑΧΙ 3 5,57  61,27  350 21444,50 5146,68 26591,18

214,4

83
77

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 11 ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΊ∆ΑΣ
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

11 ∆Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΊ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

84 78
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 12 ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ∆ΡΟΣΕΡΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ( 
ΑΚΡΙΤΑ 9 -& 

ΚΟΡΥΤΣΑΣ 13)

12 ΝΓ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 33,00 ΤΑΧΙ 4 3,30  36,30  350 12705,00 3049,20 15754,20

127,1

85
79

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 13o ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 

ΡΟΜΑ
13o ΝΓ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

86 80
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

1o ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΜΑ

1o ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

87
81

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
2 ∆Σ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 

(ΦΟΥΦΑΣ)
ΒΑΡΥΚΟ (ΠΑΝΑΓΙΑ)

2 ∆Σ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 
(ΦΟΥΦΑΣ) 32,00 ΤΑΧΙ 4 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80

123,2

88 82 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

2/θ Ειδικό Νηπιαγωγείο
ΚΟΡΟΞΕΝΗΣ 8 
Πτολεµαΐδα

2/θ Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

89
83

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 2ο ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
5ο ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ -

ΠΕΡ∆ΙΚΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

90 84
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 2ο ΕΠΑΛ ΠΤΟΛ/∆Α ΑΜΥΝΤΑΙΟ ΦΙΛΩΤΑ

2ο & 1ο ΕΠΑΛ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ  & 

1ο ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

70,00
 ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
15 7,00  77,00  350 26950,00 6468,00 33418,00

269,5

91
85

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 3 ΓΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  

ΡΟΜΑ
3 ΓΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

92 86
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 3o ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΜΑ

3o ∆Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

93
87

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

3ο ΓΕΛ 

ΠΤΟΛ/∆Α, Ματσούκα 
16

3ο ΓΕΛ 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ, 
Καραζάνου 7

18,00 ΤΑΧΙ 1
ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΜΑΞΙ

∆ΙΟ

1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3
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94 88
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ

ΠΤΟΛ/∆Α 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑΣ 17 

3ο ΓΥΜ  
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ, 

Μικράς Ασίας 3
18,00 ΤΑΧΙ 1

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΜΑΞΙ

∆ΙΟ

1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

95
89

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 4 ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΦΟΥΦΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

29,00 ΤΑΧΙ 4 2,90  31,90  350 11165,00 2679,60 13844,60
111,7

96 90
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7 ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΕΗ 

7 ΝΓ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 26,00 ΤΑΧΙ 4 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40

100,1

97
91

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7 ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 

(ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 6)
7 ΝΓ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 16,00 ΤΑΧΙ 4 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40
61,6

98 92
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7o ΝΓ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΜΑ

7o ΝΓ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

99
93

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7ο ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 

ΡΟΜΑ
7ο ∆Σ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

100 94
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  
ΡΟΜΑ

∆Σ 2ο 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

101
95

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ 2ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  

ΡΟΜΑ
∆Σ 2ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

102 96
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ 6ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

(ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ)

6ο ∆.Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ, 
∆ηµοκρατίας 2

20,00 ΤΑΧΙ 4 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

103
97

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  

ΡΟΜΑ
∆Σ 8ο 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

104 98
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ 8ο ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  
ΡΟΜΑ

∆Σ 8ο 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

105
99

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 11,00 ΤΑΧΙ 4 1,10  12,10  350 4235,00 1016,40 5251,40
42,35

106 100
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ∆Σ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ 11,00 ΤΑΧΙ 4 1,10  12,10  350 4235,00 1016,40 5251,40

42,35

107
101

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 

26,00 ΤΑΧΙ 4 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

108 102
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 16,00 ΤΑΧΙ 4 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40

61,6

109
103 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

ΑΣΒΕΣΤΟΠΕΤΡΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 38,00 ΤΑΧΙ 4 3,80  41,80  350 14630,00 3511,20 18141,20
146,3

110 104 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

32,00 ΤΑΧΙ 4 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

111
105 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

ΦΑΡΑΓΓΙ-ΑΜΥΝΤΑΙΟ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 52,00 ΤΑΧΙ 4 5,20  57,20  350 20020,00 4804,80 24824,80
200,2

112 106 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

3 ΣΤΑΣΕΙΣ  ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 32,00 ΤΑΧΙ 4 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80

123,2

113
107 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

ΚΟΜΝΗΝΩΝ 7
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 33,00 ΤΑΧΙ 4 3,30  36,30  350 12705,00 3049,20 15754,20
127,1

114 108 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 105
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ- 
Πεντάβρυσος

49,00 ΤΑΧΙ 1
ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΜΑΞΙ

∆ΙΟ

4,90  53,90  350 18865,00 4527,60 23392,60
188,7

115
109 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 19,00 ΤΑΧΙ 4 1,90  20,90  350 7315,00 1755,60 9070,60

73,15

116 110 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 19,00 ΤΑΧΙ 4 1,90  20,90  350 7315,00 1755,60 9070,60

73,15
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117
111 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ  
ΡΟΜΑ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 17,00 ΤΑΧΙ 4 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

118 112 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆. ΣΧ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ

ΠΟΝΤΩΚΩΜΗ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
52,00 ΤΑΧΙ 1 5,20  57,20  350 20020,00 4804,80 24824,80

200,2

119
113

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
(ΤΡΑΠΕΖΟΥΝΤΟΣ 43 

& ΚΟΜΝΗΝΩΝ 13) 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
18,00 ΤΑΧΙ 4 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

120 114
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
ΑΝΩ  ΚΩΜΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 42,00 ΤΑΧΙ 4,20  41,58  350 14553,00 3492,72 18045,72

145,5

121
115 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΡΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΡΙΟ 

38,00 ΤΑΧΙ 2 3,80  41,80  350 14630,00 3511,20 18141,20
146,3

122 116
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΓΑΛΑΤΕΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 28,00 ΤΑΧΙ 2 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20
107,8

123
117 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ. ΠΤΟΛ/∆ΑΣ
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑΣ 8  
ΠΤΟΛΕΜΑΊ∆Α

ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 20,00 ΤΑΧΙ 1

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΜΑΞΙ

∆ΙΟ

2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

124 118 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ. ΠΤΟΛ/∆ΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α
ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ. 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ 19,00 ΤΑΧΙ 1

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΑΜΑΞΙ

∆ΙΟ

1,90  20,90  350 7315,00 1755,60 9070,60
73,15

125
119 ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 60,00 ΤΑΧΙ 4 6,00  66,00  350 23100,00 5544,00 28644,00
231

126 120
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛ/∆Α

ΟΙΚΙΣΜΟΣ ∆ΕΗ 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΡ∆ΙΑΣ 

ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 
ΚΑΤΟΙΚΙΕΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 28,00 ΤΑΧΙ 4 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20

107,8

127
121

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 

ΠΤΟΛ/∆ΑΣ
ΛΕΧΟΒΟ ΣΚΛΗΘΡΟ ΛΕΒΑΙΑ ΦΙΛΩΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 72,00 ΤΑΧΙ 4 7,20  79,20  350 27720,00 6652,80 34372,80

277,2

128 122
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛ/∆ΑΣ

ΒΕΓΟΡΑ ΛΕΒΑΙΑ ΦΙΛΩΤΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 45,00 ΤΑΧΙ 4 4,50  49,50  350 17325,00 4158,00 21483,00

173,3

129
123

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΑΚΡΙΝΗ ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

52,33
ΤΑΧΙ 4 5,23  57,56  350 20147,05 4835,29 24982,34

201,5

130 124
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ ΜΑΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 

23,00 ΤΑΧΙ 2 2,30  25,30  350 8855,00 2125,20 10980,20
88,55

131
125

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΠΕΡ∆ΙΚΑΣ 13,10 ΤΑΧΙ 4 1,31  14,41  350 5043,50 1210,44 6253,94

50,44

132 126
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ -
ΕΡΓΑΤΙΚΕΣ 

ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
22,00 ΤΑΧΙ 4 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80

84,7

133
127

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΟΖΑΝΗ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 70,00 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 7,00  77,00  350 26950,00 6468,00 33418,00

269,5

134 128
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΡΟΚΟΣ ΚΟΖΑΝΗ 

19,41
ΤΑΧΙ 4 1,94  21,35  350 7472,85 1793,48 9266,33

74,73

135
129

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΑΡ∆ΑΣΑΣ ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ ΝΓ ΑΡ∆ΑΣΑΣ 22,00 ΤΑΧΙ 3 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

136 130
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ ∆ΡΟΣΕΡΟ ΝΓ ΓΑΛΑΤΕΙΑΣ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

137
131

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ ΝΓ ΚΟΜΝΗΝΩΝ 34,00 ΤΑΧΙ 3 3,40  37,40  350 13090,00 3141,60 16231,60
130,9

138 132
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

139
133

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3
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140 134
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΑΝΑΡΡΑΧΗ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

141
135

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

142 136
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟ  ΝΓ ΜΟΥΡΙΚΙΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

143
137

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 22,00 ΤΑΧΙ 3 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

144 138
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ ∆ΡΟΣΕΡΟ ΝΓ ΟΛΥΜΠΙΑ∆ΑΣ 24,00 ΤΑΧΙ 3 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60

92,4

145
139

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ΝΓ ΠΕΡ∆ΙΚΑ ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ ΝΓ ΠΕΡ∆ΙΚΑ 11,00 ΤΑΧΙ 3 1,10  12,10  350 4235,00 1016,40 5251,40
42,35

146 140
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 10 ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

 ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 
(ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΠΣΕ)

10 ∆Σ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

14,00 ΤΑΧΙ 2 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60
53,9

147
141

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 2o ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 

ΡΟΜΑ
2o ∆Σ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
16,00 ΤΑΧΙ 4 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40

61,6

148 142
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

2ο ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΒΑΤΕΡΟ 
ΚΟΖΑΝΗ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΓΙΑ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

22,00 ΤΑΧΙ 1 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

149
143

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 7ο ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 

ΡΟΜΑ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 16,00 ΤΑΧΙ 4 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40

61,6

150 144
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

7ο ∆Σ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΜΑ 7ο ∆Σ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 17,33
ΤΑΧΙ 4 1,73  19,06  350 6672,05 1601,29 8273,34

66,72

151
145

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ ∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ∆Σ ΚΟΜΝΗΝΩΝ ΜΕΣΟΒΟΥΝΟ 20,00 ΤΑΧΙ 4 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

152 146
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΕΕΕΕΚ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 

(ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ)
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α

ΑΓ 
ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝ

ΑΣ
ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ

42,00
ΤΑΧΙ

2 ΕΙ∆ΙΚΟ ΑΜΑΞΙ∆ΙΟ

4,20  46,20  350 16170,00 3880,80 20050,80
161,7

153
147

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ 
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ 15,00 ΤΑΧΙ 2 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00

57,75

154 148

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α   3 
ΣΤΑΣΕΙΣ  (ΚΛΙΤΟΥ 5, 

ΜΑΤΣΟΥΚΑΣ 
13,ΑΒΕΡΩΦ 1) 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

17,50 ΤΑΧΙ 3 1,75  19,25  350 6737,50 1617,00 8354,50

67,38

155

149

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΜΑΥΡΟ∆ΕΝΤΡΙ 22,00 ΤΑΧΙ 2 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80

84,7

156 150
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΞΙΝΟ ΝΕΡΟ -
ΑΜΥΝΤΑΙΟ

ΛΕΒΑΙΑ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

26,00 ΤΑΧΙ 4 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

157
151

ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΠΟΝΤΟΚΩΜΗ 15,00 ΤΑΧΙ 4 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00

57,75

158 152
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΕΡ∆ΙΚΑ

ΠΕΝΤΑΒΡΥΣΟΣ 10,47 ΤΑΧΙ 3 1,05  11,52  350 4030,95 967,43 4998,38
40,31

159
153

ΚΟΖΑΝΗΣ  ∆Σ ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗ ΚΟΖΑΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΑΣΛΑΣ ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ 

25,00 ΤΑΧΙ 4 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00
96,25

160 154 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ ∆ΡΕΠΑΝΟ ΚΟΖΑΝΗ
 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 32,00 ΤΑΧΙ 3 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80

123,2

161
155 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ  

(ΚΟΡΥΤΣΑΣ 14)
 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 18,00 ΤΑΧΙ 2 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3
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162 156 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ (ΙΑΤΡΟΥ 

ΜΕΤΑΞΑ) 
 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 17,00 ΤΑΧΙ 2 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

163
157

ΚΟΖΑΝΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ   (ΜΑΝΟΥ 

ΧΑΤΖΗ∆ΑΚΗ) 
 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 17,00 ΤΑΧΙ 2 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

164 158
ΚΟΖΑΝΗΣ  ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΟΙΛΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

19,00 ΤΑΧΙ 2 1,90  20,90  350 7315,00 1755,60 9070,60
73,15

165
159 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΠΑΡΤΟ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 35,00 ΤΑΧΙ 1 3,50  38,50  350 13475,00 3234,00 16709,00

134,8

166 160 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ   
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΕΡΒΙΑ ΜΕ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ   
ΚΟΖΑΝΗΣ 50,00 ΤΑΧΙ 3 5,00  55,00  350 19250,00 4620,00 23870,00

192,5

167
161 ΚΟΖΑΝΗΣ

 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ  ΚΟΖΑΝΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ  

(ΒΥΖΑΝΤΙΟΥ 7 )
 ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΓ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 18,00 ΤΑΧΙ 2 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

168 162 ΚΟΖΑΝΗΣ

1 ΓΕΛ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΣΙΚΕΛΙΩΤΗ 
1

1 ΓΕΛ  ΚΟΖΑΝΗΣ 18,00 ΤΑΧΙ 2 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

169
163

ΚΟΖΑΝΗΣ
1 ΕΠΑΛ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΒΑΤΕΡΟ 

ΚΟΖΑΝΗ (ΜΕ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 22,00 ΤΑΧΙ 1 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80

84,7

170 164
ΚΟΖΑΝΗΣ

12o ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗ ΕΜ. 
ΣΤΕΡΓΙΟΥ 13

ΚΟΖΑΝΗ ΜΑΝΤΩ 
ΜΑΥΡΟΓΕΝΟΥΣ 17,00 ΤΑΧΙ 2 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

171
165

ΚΟΖΑΝΗΣ 13  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΚΟΖΑΝΗ    

(ΠΑΠΑΣΙΩΠΗ 4 &  
ΗΠΕΙΡΟΥ 1) 

13  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 17,00 ΤΑΧΙ 2 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

172 166
ΚΟΖΑΝΗΣ 13ο  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 13ο  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ ΧΑΡΑΥΓΗ 13,00 ΤΑΧΙ 2 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20

50,05

173
167

ΚΟΖΑΝΗΣ 13ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΒΡΥΣΗ ΚΟΖΑΝΗ 21,00 ΤΑΧΙ 2 2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

174 168
ΚΟΖΑΝΗΣ 19 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΡΟΜΟΣ ΑΡΓΙΛΟΥ 19 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 22,00 ΤΑΧΙ 3 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80

84,7

175
169 ΚΟΖΑΝΗΣ

19 ∆Σ 
Π.ΧΑΡΙΣΗ 50 & 

ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΚΟΣΜΟΚΙΝΗΣΗΣ

19 ∆Σ 26,00 ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

176 170
ΚΟΖΑΝΗΣ 19 ∆Σ  ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΖΕΠ 30,00 ΤΑΧΙ 3 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00

115,5

177
171 ΚΟΖΑΝΗΣ 19 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΕΡΟΣΤΑΘΗ 8     Γ 
ΤΙΟΛΗ 12 19 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 18,00

ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

178 172 ΚΟΖΑΝΗΣ

1ο ΝΓ ΚΡΟΚΟΥ

ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΚΡΟΚΟΣ 25,00
ΤΑΧΙ 3 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00

96,25

179
173

ΚΟΖΑΝΗΣ 2  ΓΕΛ ΠΤΟΛΕΜΑΙ∆ΑΣ ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α ΚΟΖΑΝΗ

55,00
ΤΑΧΙ 3 5,50  60,50  350 21175,00 5082,00 26257,00

211,8

180 174 ΚΟΖΑΝΗΣ

2 ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ ΣΠΑΡΤΟ 20,00 ΤΑΧΙ 3 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

181
175

ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΓΕΛ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΣΠΑΡΤΟ 
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΜΕ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

11,00 ΤΑΧΙ 3 1,10  12,10  350 4235,00 1016,40 5251,40
42,35

182 176
ΚΟΖΑΝΗΣ 2 ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΠΕΤΡΑΝΑ ΚΟΖΑΝΗ 28,00 ΤΑΧΙ 3 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20

107,8

183
177

ΚΟΖΑΝΗΣ 22 ΝΓ ΑΡΓΙΛΟΣ  22,00 ΤΑΧΙ 3 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

184 178 ΚΟΖΑΝΗΣ

22 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ-ΑΡΓΥΛΟΣ 22 ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 30,00 ΤΑΧΙ 3 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5
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185
179

ΚΟΖΑΝΗΣ 22ο  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ 22ο  ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ
ΛΕΥΚΑ∆ΙΑ  (2 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ)  12,00 ΤΑΧΙ 3 1,20  13,20  350 4620,00 1108,80 5728,80

46,2

186 180 ΚΟΖΑΝΗΣ

5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗ ΚΟΖΑΝΗ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ 2
5o ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

187
181 ΚΟΖΑΝΗΣ

6ο ΝΓ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΑΡΓΙΛΟΣ 
6ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 15,00
ΤΑΧΙ 3 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00

57,75

188 182
ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΝ ΑΙΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ ΚΕΡΑΣΙΑ 

12,00
ΤΑΧΙ 3 1,20  13,20  350 4620,00 1108,80 5728,80

46,2

189
183

ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΣ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ΝΓ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 15,00 ΤΑΧΙ 3 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00
57,75

190 184
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ

ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 8,00 ΤΑΧΙ 3 0,80  8,80  350 3080,00 739,20 3819,20
30,8

191
185

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ
ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 8,00 ΤΑΧΙ 3 0,80  8,80  350 3080,00 739,20 3819,20

30,8

192 186
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 
ΚΩΜΗΣ

ΚΗΠΟΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 10,00 ΤΑΧΙ 3 1,00  11,00  350 3850,00 924,00 4774,00
38,5

193
187

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΟΚΟΥ 

(ΑΝΩ ΚΩΜΗ)
ΑΝΩ ΚΩΜΗ ΜΗΛΙΑ

20,00
ΤΑΧΙ 4 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00

77

194 188
ΚΟΖΑΝΗΣ ∆.Σ ΑΙΑΝΗΣ

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΙΑΝΗΣ

ΡΥΜΝΙΟ 
∆Σ ΑΙΑΝΗΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΙΑΝΗΣ

21,00 ΤΑΧΙ 4 2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

195
189

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆.Σ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

ΚΕΣΑΡΙΑ ΣΠΑΡΤΟ ∆Σ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

35,25 ΤΑΧΙ 4 3,53  38,78  350 13571,25 3257,10 16828,35
135,7

196 190 ΚΟΖΑΝΗΣ

∆.Σ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ ΧΑΡΑΥΓΗ ∆Σ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ 22,00 ΤΑΧΙ 4 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

197
191 ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ  ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

ΚΑΤΑΥΛΙΣΜΟΣ 
ΡΟΜΑ  ΠΕΡΙΟΧΗ 

ΚΑΣΛΑ ∆Σ  ΧΑΡΑΥΓΗΣ 

24,50 ΤΑΧΙ 4 2,45  26,95  350 9432,50 2263,80 11696,30
94,33

198 192
ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ

ΡΥΜΝΙΟ ΑΙΑΝΗ

21,00 ΤΑΧΙ 4 2,10  23,10  350 8085,00 1940,40 10025,40
80,85

199
193

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΑΙΑΝΗΣ ΑΙΑΝΗ ΡΥΜΝΙΟ

10,00
ΤΑΧΙ 4 1,00  11,00  350 3850,00 924,00 4774,00

38,5

200 194 ΚΟΖΑΝΗΣ

∆Σ ΚΟΙΛΩΝ ΝΓ ΚΟΙΛΩΝ

ΜΕΛΙΣΣΙΑ ΚΟΙΛΑ 20,00
ΤΑΧΙ 4 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00

77

201
195

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΠΡΩΤΟΧΩΡΙ ∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 17,50 ΤΑΧΙ 4 1,75  19,25  350 6737,50 1617,00 8354,50
67,38

202 196
ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΖΕΠ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ ∆Σ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ 25,00 ΤΑΧΙ 4 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00

96,25

203
197

ΚΟΖΑΝΗΣ ∆Σ ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ ΛΙΒΕΡΑ 
∆Σ 

ΠΟΝΤΟΚΩΜΗΣ 32,00 ΤΑΧΙ 4 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

204 198
ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ ΚΟΖΑΝΗ

Ν. ΝΙΚΟΠΟΛΗ 
ΕΕΕΕΚ ΚΟΖΑΝΗΣ 90,00

ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

15 ΝΑΙ 9,00  99,00  350 34650,00 8316,00 42966,00
346,5

205
199 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ ΤΣΟΤΥΛΙ  
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 96,00 ΤΑΧΙ 2 9,60  105,60  350 36960,00 8870,40 45830,40

369,6

206 200 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ  ΣΕΡΒΙΑ 
  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 70,00 ΤΑΧΙ 2 7,00  77,00  350 26950,00 6468,00 33418,00

269,5

207
201

ΚΟΖΑΝΗΣ Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ ΓΑΛΑΤΙΝΗ 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 74,00 ΤΑΧΙ 2 7,40  81,40  350 28490,00 6837,60 35327,60

284,9
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208 202 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗΣ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 40,00 ΤΑΧΙ 2 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

209
203 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΡΟΚΟΣ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ 

24,00 ΤΑΧΙ 3 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

210 204 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΡΟΚΟΣ 
ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ  
ΚΟΖΑΝΗΣ

24,00 ΤΑΧΙ 3 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

211
205

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ 
ΣΙΑΤΙΣΤΑ ΚΟΖΑΝΗ 50,00 ΤΑΧΙ 3 5,00  55,00  350 19250,00 4620,00 23870,00

192,5

212 206
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 

ΚΟΖΑΝΗ (ΤZONTZA 
4)

ΚΟΖΑΝΗ 
(ΤZONTZA 4) 17,00 ΤΑΧΙ 3 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80

65,45

213
207

ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗ ΚΟΖΑΝΗ 60,00 ΤΑΧΙ 1 6,00  66,00  350 23100,00 5544,00 28644,00
231

214 208
ΚΟΖΑΝΗΣ ΕΙ∆ΙΚΟ ∆Σ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥΠΟΛ
ΕΩΣ 27& 

ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 4 
ΚΟΖΑΝΗ 18,00 ΤΑΧΙ 2 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20

69,3

215
209 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΚΕΛΛΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
89,00 ΤΑΧΙ 1 8,90  97,90  350 34265,00 8223,60 42488,60

342,7

216 210 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
ΑΓ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ

∆ΡΕΠΑΝΟ -
ΚΟΖΑΝΗ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
47,00 ΤΑΧΙ 2 4,70  51,70  350 18095,00 4342,80 22437,80

181

217
211 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΡΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Πτολεµαΐδα
2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΡΙΟ 

24,00 ΤΑΧΙ 2 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

218 212 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΡΙΟ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

Πτολεµαΐδα
2 ΣΤΑΣΕΙΣ 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΥΚΕΡΙΟ 

24,00 ΤΑΧΙ 2 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

219
213 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ

  ΝΕΑ ΕΞΟΧΗ -Ν. 
ΚΑΡ∆ΙΑ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
42,00 ΤΑΧΙ 2 4,20  46,20  350 16170,00 3880,80 20050,80

161,7

220 214 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ Μ ∆ΗΜΤΣΑ1 
& 

ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝ
ΟΥ 4

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
40,00 ΤΑΧΙ 2 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

221
215 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
ΚΟΖΑΝΗ

 3 ΣΤΑΣΕΙΣ 
(ΣΑΓΚΑΡΙΟΥ 8, 
ΗΡΟ∆ΟΤΟΥ 6,

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
43,00 ΤΑΧΙ 2 4,30  47,30  350 16555,00 3973,20 20528,20

165,6

222 216 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
ΖΕΠ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ  

ΚΩΜΗΣ
40,00 ΤΑΧΙ 2 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

223
217 ΚΟΖΑΝΗΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΚΟΖΑΝΗΣ ΣΠΑΡΤΟ
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 25,00 ΤΑΧΙ 2 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00

96,25

224 218
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΖΕΠ ΚΟΖΑΝΗ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 42,00 ΤΑΧΙ 2 4,20  46,20  350 16170,00 3880,80 20050,80
161,7

225
219

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ ΕΠΑΓ/ΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ  

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆Α 12,00 ΤΑΧΙ 2 1,20  13,20  350 4620,00 1108,80 5728,80

46,2

226 220
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΑΙΑΝΗ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 50,00 ΤΑΧΙ 2 5,00  55,00  350 19250,00 4620,00 23870,00
192,5

227
221

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 

90,00
ΤΑΧΙ 2 9,00  99,00  350 34650,00 8316,00 42966,00

346,5

228 222
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

70,00 ΤΑΧΙ 2 7,00  77,00  350 26950,00 6468,00 33418,00
269,5

229
223

ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΝΕΑ ΧΑΡΑΥΓΗ 

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

40,00 ΤΑΧΙ 2 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00
154

230 224
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΩ 

ΚΩΜΗΣ

ΠΟΛΥΜΥΛΛΟΣ ΑΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΝΩ ΚΩΜΗ 75,00 ΤΑΧΙ 2 7,50  82,50  350 28875,00 6930,00 35805,00
288,8

18PROC003387146 2018-07-07



231
225

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ
KOZANH

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 32,00 ΤΑΧΙ 2 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80

123,2

232 226
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΚΡΥΟΝΕΡΙ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ

ΚΟΖΑΝΗ 32,00 ΤΑΧΙ 2 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

233
227

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΑ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ 35,00

ΤΑΧΙ 2 3,50  38,50  350 13475,00 3234,00 16709,00
134,8

234 228 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΖΑΝΗΣ

ΓΡΕΒΕΝΑ 35,00 ΤΑΧΙ 2 3,50  38,50  350 13475,00 3234,00 16709,00
134,8

235
229

ΚΟΖΑΝΗΣ
ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΠΤΟΛΕΜΑΪ∆ΑΣ
ΑΡΓΙΛΟΣ

ΚΟΖΑΝΗ (ΜΕ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ) 24,00 ΤΑΧΙ 2 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60

92,4

236 230
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ  ΝΕΑΣ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΟΙΝΟΗ ΦΤΕΛΙΑ

ΝΓ  ΝΕΑΣ 
ΧΑΡΑΥΓΗΣ 43,00 ΤΑΧΙ 3 4,30  47,30  350 16555,00 3973,20 20528,20

165,6

237
231

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΓΙΟΥ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΑΓΙΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΝΓ ΑΓΙΟΥ 

∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 30,00 ΤΑΧΙ 3 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5

238 232
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ ΧΡΩΜΙΟ ΝΓ ΑΙΑΝΗΣ

26,00
ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40

100,1

239
233

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΚΗΠΑΡΙ ΑΛΩΝΑΚΙΑ 22,00 ΤΑΧΙ 3 2,20  24,20  350 8470,00 2032,80 10502,80
84,7

240 234
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ ΝΓ ΑΛΩΝΑΚΙΩΝ 31,00 ΤΑΧΙ 3 3,10  34,10  350 11935,00 2864,40 14799,40

119,4

241
235

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΑΤΩ ΚΩΜΗ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 17,00 ΤΑΧΙ 3 1,70  18,70  350 6545,00 1570,80 8115,80
65,45

242 236
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ ΚΗΠΟΣ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ 24,00 ΤΑΧΙ 3 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60

92,4

243
237

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

ΜΗΛΙΑ ΝΓ ΑΝΩ ΚΩΜΗΣ

20,00 ΤΑΧΙ 3 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

244 238
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΟΛΥΜΥΛΟΣ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 40,00 ΤΑΧΙ 3 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

245
239

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΒΟΣΚΟΧΩΡΙ ΡΥΑΚΙΟ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 45,00 ΤΑΧΙ 3 4,50  49,50  350 17325,00 4158,00 21483,00
173,3

246 240
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΤΕΤΡΑΛΟΦΟΣ ΝΓ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΥ 25,00 ΤΑΧΙ 3 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00

96,25

247
241

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ 39,00 ΤΑΧΙ 3 3,90  42,90  350 15015,00 3603,60 18618,60
150,2

248 242
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ ΚΙΣΣΑ

ΚΡΕΜΑΣΤΗ-
ΚΟΙΛΑ∆Α

ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ 34,00 ΤΑΧΙ 3 3,40  37,40  350 13090,00 3141,60 16231,60
130,9

249
243 ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

ΚΑΠΝΟΧΩΡΙ 

ΝΓ ∆ΡΕΠΑΝΟΥ

28,00
ΤΑΧΙ 3 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20

107,8

250 244
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗΣ ΡΟ∆ΙΑΝΗ ΛΕΥΚΟΠΗΓΗ 34,00 ΤΑΧΙ 3 3,40  37,40  350 13090,00 3141,60 16231,60

130,9

251
245 ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ 16,00

ΤΑΧΙ 3 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40
61,6

252 246
ΚΟΖΑΝΗΣ

ΝΓ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ( 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ)

ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΑ

16,00
ΤΑΧΙ 3 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40

61,6

253
247

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΑΝΘΟΤΟΠΟΣ ΣΚΗΤΗ ΝΓ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ 26,00 ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1
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254 248
ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΞΗΡΟΛΙΜΝΗΣ ΚΑΛΑΜΙΑ ΝΓ ΒΑΤΕΡΟΥ 26,00 ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40

100,1

255
249

ΚΟΖΑΝΗΣ ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗΣ ΟΙΝΟΗ-ΠΤΕΛΕΑ ΝΓ ΧΑΡΑΥΓΗΣ 26,00 ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

256 250

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 1ο ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ 

ΠΡΟΣΗΛΙΟ -ΣΕΡΒΙΑ-
ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ 40,00 ΤΑΧΙ 3 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00

154

257
251

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 4ο  ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΟΥΛΕΣ  4ο  ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ 13,00 ΤΑΧΙ 3 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05

258 252

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 4οΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ 
(ΛΑΒΑ)

2o ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ 
(ΛΑΒΑ)

ΣΕΡΒΙΑ  3οΝΓΛΑΒΑΣ 13,00 ΤΑΧΙ 3 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05

259
253

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

 ∆Σ  ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΝΕΡΑΪ∆Α ∆.Σ  ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 28,00 ΤΑΧΙ 4 2,80  30,80  350 10780,00 2587,20 13367,20
107,8

260 254

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2 ΕΠΑΛ ΚΟΖΑΝΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΠΥΡΓΟΣ 15,00 ΤΑΧΙ 2 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00
57,75

261
255

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2ο  ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ 
 2ο & 4ο ΝΓ 
ΣΕΡΙΩΝ 13,00 ΤΑΧΙ 3 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20

50,05

262 256

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2ο & 4ο ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ
2ο & 4ο ΝΓ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 12,00 ΤΑΧΙ 3 1,20  13,20  350 4620,00 1108,80 5728,80

46,2

263
257

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2ο ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΛΑΒΑ 14,00 ΤΑΧΙ 3 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60
53,9

264 258

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

2ο ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ ΛΑΒΑ 9,00 ΤΑΧΙ 3 0,90  9,90  350 3465,00 831,60 4296,60
34,65

265
259

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

3ο  ΝΗΠ ΣΕΡΒΙΩΝ ΙΜΕΡΑ 3ο  ΝΗΠ ΣΕΡΒΙΩΝ 40,00 ΤΑΧΙ 3 4,00  44,00  350 15400,00 3696,00 19096,00
154

266 260

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

3ο  ΝΗΠ ΣΕΡΒΙΩΝ ΝΕΡΑΙ∆Α 3ο  ΝΗΠ ΣΕΡΒΙΩΝ 26,00 ΤΑΧΙ 3 2,60  28,60  350 10010,00 2402,40 12412,40
100,1

267
261

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

4o ΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΣΕΡΒΙΑ ΛΑΒΑ 13,00 ΤΑΧΙ 3 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05

268 262

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

4οΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ 2οΝΓ ΣΕΡΒΙΩΝ ΚΑΣΤΑΝΙΑ ΣΕΡΒΙΑ 20,00 ΤΑΧΙ 3 2,00  22,00  350 7700,00 1848,00 9548,00
77

269
263

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 

∆Σ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ 30,00 ΤΑΧΙ 4 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5

270 264

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆.Σ 2ο  ΣΕΡΒΙΩΝ ∆.Σ 2ο  ΣΕΡΒΙΩΝ ΑΥΛΕΣ -ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ 15,00 ΤΑΧΙ 4 1,50  16,50  350 5775,00 1386,00 7161,00
57,75

271
265

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆.Σ 4ο ΣΕΡΒΙΩΝ 4ο ∆.Σ ΣΕΡΒΙΩN 
ΤΡΙΓΩΝΙΚΟ- 
ΠΟΛΥΡΑΧΟ 14,00 ΤΑΧΙ 4 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60

53,9

272 266

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ  ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ ΠΑΛΙΟΓΡΑΤΣΑΝΟ ∆Σ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 24,00 ΤΑΧΙ 1 2,40  26,40  350 9240,00 2217,60 11457,60
92,4

273
267

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟY ΠΥΡΓΟΣ ∆.Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 25,00 ΤΑΧΙ 4 2,50  27,50  350 9625,00 2310,00 11935,00
96,25

274 268

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ

∆Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 14,00 ΤΑΧΙ 4 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60
53,9

275
269

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ ΣΤΑΥΡΩΤΗ

∆Σ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 14,00 ΤΑΧΙ 4 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60
53,9

276 270

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ ΜΕΤΑΞΑΣ ∆.Σ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 30,00 ΤΑΧΙ 4 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5
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277
271

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΕΛΑΤΗ  ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ 32,00 ΤΑΧΙ 4 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

278 272

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

∆Σ ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟΥ ΜΙΚΡΟΒΑΛΤΟ  ΤΡΑΝΟΒΑΛΤΟ 30,00 ΤΑΧΙ 4 3,00  33,00  350 11550,00 2772,00 14322,00
115,5

279
273

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΣΕΡΒΙΑ 
ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΕΡΒΙΩΝ 

13,00 ΤΑΧΙ 3 1,30  14,30  350 5005,00 1201,20 6206,20
50,05

280 274

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΠΑΛ  ΣΕΡΒΙΩΝ 31,00 ΤΑΧΙ 4 3,10  34,10  350 11935,00 2864,40 14799,40
119,4

281
275

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΕΠΑΛ ΣΕΡΒΙΩΝ ΒΕΛΒΕΝΤΟ ΕΠΑΛ  ΣΕΡΒΙΩΝ 31,00 ΤΑΧΙ 4 3,10  34,10  350 11935,00 2864,40 14799,40
119,4

282 276

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Ν.Γ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΡΟ∆ΙΤΗ -ΛΕΥΚΑΡΑ Ν.Γ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 32,00 ΤΑΧΙ 3 3,20  35,20  350 12320,00 2956,80 15276,80
123,2

283
277

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

Ν.Γ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ Ν.Γ ΒΑΘΥΛΑΚΟΥ 18,00 ΤΑΧΙ 3 1,80  19,80  350 6930,00 1663,20 8593,20
69,3

284 278

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΝΓ 4ο  ΣΕΡΒΙΩΝ ΝΓ 4ο  ΣΕΡΒΙΩΝ ΓΟΥΛΕΣ 14,00 ΤΑΧΙ 3 1,40  15,40  350 5390,00 1293,60 6683,60
53,9

285
279

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΝΓ 4ο  ΣΕΡΒΙΩΝ 
 2ο  & 4ο  ΝΓ   
ΣΕΡΒΙΩΝ 

ΚΡΑΝΙ∆ΙΑ 12,00 ΤΑΧΙ 3 1,20  13,20  350 4620,00 1108,80 5728,80
46,2

286 280

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΝΓ ΛΙΒΑ∆ΕΡΟ ΜΕΤΑΞΑΣ( εκτος)  ΝΓ  ΛΙΒΑ∆ΕΡΟΥ 35,00 ΤΑΧΙ 3 3,50  38,50  350 13475,00 3234,00 16709,00
134,8

287
281

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΝΓ ΜΕΣΙΑΝΗΣ ΒΑΘΥΛΑΚΟΣ ΜΕΣΙΑΝΗ 16,00 ΤΑΧΙ 3 1,60  17,60  350 6160,00 1478,40 7638,40
61,6

288 282

ΣΕΡΒΙΩΝ -
ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ 

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΙΑΤΙΣΤΑΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟ 
ΚΟΖΑΝΗ ΜΕ 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 66,00 ΤΑΧΙ 2 6,60  72,60  350 25410,00 6098,40 31508,40
254,1

ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ ∆ΕΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ Η ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΠΑΝΩ ΑΠΌ ∆ΥΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ Α∆ΕΙΑ  ΤΑΧΙ

Ωρα µετάβασης δροµολογίων 8:10

Ωρα αποχώρησης δροµολογίων ∆Σ & ΝΓ 13:00

Ωρα αποχώρησης δροµολογίων  ΓΝ & ΛΥΚΕΙΩΝ   14 :15 Μουσικά 15:15

∆ροµολόγια ανταταποκρίσεων ώρα µετάβασης 7:20
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ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Κοζάνη, 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ                                    Αριθµ. Πρωτ.: 
∆/ΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
                     

                   

                                                                

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή ∆.Χ. 

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ  

ΕΤΟΣ 2018-2019 ΚΑΙ 2019-2020. 

Στη Κοζάνη σήµερα………………………  στα γραφεία  της Π. Ε. Κοζάνης,  αφενός η Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον 

Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας  κ. …………….που θα καλείται εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή» 

και αφετέρου ………………………………………………………………………. που θα καλείται  

εφεξής «Ανάδοχος» και εδρεύει στη…………    ………. µε Α.Φ.Μ.  ………………………..………. 

και ∆.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον …………………….                 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.∆. 146 (ΦΕΚ 239A΄/ 23/12/2010)  «Οργανισµός της Περιφέρειας  
∆υτικής Μακεδονίας ». 

3. Το άρθρο έβδοµο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) 
«Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό 
έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις. 

4. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «∆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 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, προµηθειών και υπηρεσιών», όπως τροποποιήθηκε µε την Οδηγία 
2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005». 

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

12. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

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

14. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες 
ρυθµίσεις θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 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». 

15. To Ν. 2286/95  Προµήθειες  ∆ηµοσίου Τοµέα (ΦΕΚ 19/1-2-1995) «Προµήθειες ∆ηµοσίου 
Τοµέα και Ρυθµίσεις Συναφών θεµάτων». 

16. 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». 

17. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση 
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του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

18. Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 120) , όπως ισχύει. 

19. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συµβάσεων-Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 
3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας)-Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης  και άλλες 
διατάξεις» (Α’ 204) , όπως ισχύει. 

20. Tο Ν. 4281/2014, άρθρο 157, «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, 
οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις». 

21. Την Υ.Α. Π1/2390/16-10 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) “Tεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

22. Την µε αρ. πρ. Π1/542/4/3/2014 (Α∆Α ΒΙΚΤΦ-ΠΨ5) εγκύκλιος µε θέµα Ενηµέρωση για το 
Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων». 

23. Την παρ. Ι∆.3 του ν. 4093/2012 «Έγκριση Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής 
Στρατηγικής 2013-2016 - Επείγοντα Μέτρα Εφαρµογής του ν. 4046/2012 και του 
Μεσοπρόθεσµου Πλαισίου ∆ηµοσιονοµικής Στρατηγικής 2013-2016», (Α’ 222). 

24. 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. 

25. Την υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών 
δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

26. Την υπ’ αριθµ. 12179 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1893 Β/11-7-2014) «Καθορισµός 
ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν τη 
δυνατότητα καταχώρησης δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου» και την 14815 Κοινή 
Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 2207 Β/12-8-2014) µε θέµα «Τροποποίηση και συµπλήρωση 
της υπ’ αριθµ. 12179 Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1893 B΄/11-7-2014). 

27. Τον µε αριθ. Ν. 4334/2015 επείγουσες ρυθµίσεις για τη διαπραγµάτευση και σύναψη 
συµφωνίας µε τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Στήριξης (Ε.Μ.Σ.). 

28. Τον Οδηγό ενεργειών των Περιφερειών για την µεταφορά µαθητών δηµοσίων σχολείων 
σχολικού έτους 2013-2013 σύµφωνα µε την ΚΥΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄1449)». 

29. Την µε αρ. ……/16  …..-…..-201….  (…..η  συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

30. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 
Ενότητα Κοζάνηςς, οικονοµικού έτους 2018 όπως αυτός τροποποιήθηκε µε την αριθ. 
…η/2018 Τροποποίηση (Α.∆.Α.: ……………-………) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου ∆υτικής Μακεδονίας. 

31. Την µε αρ. ……/18  ……-…-2018  (….η  συνεδρίαση) απόφαση του Περιφερειακού 
Συµβουλίου της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

32.   
συµφωνούν και συναποδέχονται 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 στο τµήµα … του παραρτήµατος Α της 

µε αρ. πρωτ. ……………… διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής,  σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσας και της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία 

αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της.  

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ. 

Το τίµηµα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση 

εκπληρωθεί εξολοκλήρου και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της παρούσας και της, αρ. πρωτ. 

……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ποσό των  ……………… ευρώ 

χωρίς το Φ.Π.Α. ή ……………… συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α. Στο ως άνω ποσό 

προβλέπονται δικαιώµατα προαίρεσης, ύψους ……………. ευρώ (20%) και το οποίο θα 

καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώµατος για την τροποποίηση των 

υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική 

αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια 

18PROC003387146 2018-07-07



4 
 

της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων 

επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.      

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ 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 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ. 

Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται 

από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή 

της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. 

του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-2013). 

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

δικαιολογητικών µέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη 

συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια 

∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνης. 

Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, ∆ιεύθυνση 

∆ιοικητικού Οικονοµικού της Π. Ε. Κοζάνηςς  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως 

από τις ∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκπ/σης.  

2. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η 

καθηµερινή µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση.  

3. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.  

4. Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου.  

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.  

Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον 
µεταφορέα ήτοι :  
 
- Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
  - Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (ΚΥΑ 1191/2017 (ΦΕΚ 969/Β). 
  Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και 

στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

- Φόρος 8% επί της αξίας και µετά την αφαίρεση των κρατήσεων. 
- Κάθε άλλη νόµιµη κράτηση. 
    

 

∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο: 

• 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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Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων, από 

υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος 

υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης 

και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών. 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ. 

Τα δροµολόγια θα εκτελούνται όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και µέχρι 

την προβλεπόµενη στην παρούσα ηµεροµηνία. 

Kατά τη µεταφορά: 

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µαθητών. Το µεταφορικό µέσο  θα 

παραλαµβάνει τους µαθητές στα προκαθορισµένα σηµεία - στάσεις σε συνεννόηση µε τους 

µεταφερόµενους µαθητές ή τους οικείους τους, τις σχολικές µονάδες και την αναθέτουσα 

Αρχή. Έως την επιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονικοί 

µέριµνα ή οι νόµιµοι επίτροποι των µαθητών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές 

στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. Σε περίπτωση ασθενίας των µαθητών τους οι 

γονείς έχουν την υποχρεωση να ενηµερώνουν τηλεφωνικά τους αναδόχους να µην 

παρουσιαστούν για την παραλαβή τους και για την µη αναχώρησή τους την ευθύνη να 

ενηµερώνουν τηλεφωνικά τους αναδόχους για την απουσία των µαθητών έχουν οι ∆/ντές των 

σχολικών µονάδων. 

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

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. Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, 

γενική εµφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των 

µαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν 

αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’αριθµ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 

1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθµ. 

ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του 

Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών 

ασφαλείας αυτοκινήτων που θα µεταφέρουν µαθητές και νήπια »), εκτός και αν η εν λόγω 

απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται 

σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των 

µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των 

µεταφερόµενων µαθητών.   

6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµπεριφέρνονται µε 

ευγένεια στους µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/ντών των σχολείων ή των 

αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη 

σχολική κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, από κάθε άποψη. 

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

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

αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται  

από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να 

γίνονται γνωστά στη ∆/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 

αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – 

µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς. 

8. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα 

πρέπει να εφαρµόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 
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9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο, για το 

οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 

αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆/ντή της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα 

Αρχή, όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και 

στην περίπτωση που ο µεταφορέας απεργεί. 

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

προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

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

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

µε τους µαθητές καθώς και απαίτηση  καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους 

µαθητές. 

12. Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών που θα 

µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή όρθιοι 

µαθητές. 

13. Κάθε µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα για 

το έργο της µεταφοράς  πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων 

για ατυχήµατα και υλικές ζηµιές, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για 

αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.  

Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συµβατικό χρόνο της σύµβασης 

µεταφοράς. 

Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους  καθ΄όλη την 

διάρκεια της σύµβασης. 

14. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά  των µαθητών επιβαρύνουν 

τον ανάδοχο φορέα  (προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λπ.).  

 

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ 

ΕΚΠΤΩΤΟΥ. 

Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύµβασης, όσο και των σχετικών 

άρθρων της υπ’ αρ. …………………. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις 

προβλεπόµενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας 

και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς και αποκλεισµού από µελλοντικούς διαγωνισµούς. 

Ο ανάδοχος φορέας µε την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους 

όρους της αρ. ……………………. διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας  

συµπληρωµατικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύµβαση.  

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

για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης ή της 

διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της 

αναθέτουσας αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή  επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώµατά της για 

κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την ως άνω µη εκπλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ. 
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Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο 

µεταφορέα η µε αριθµό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού 

………………..€, της Τράπεζας    ………………………….. 

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά 

την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟIΠΟΙ ΟΡΟΙ. 

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει 

στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 

µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. ∆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. 

8.2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο 

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε 

τον αναγκαίο συγχρονισµό  την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των 

µαθητών στον τελικό προορισµό τους. 

8.3. Επειδή η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε εκ των πραγµάτων µε βάση τα στοιχεία της 

τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της , αυτή µπορεί να τροποποιηθεί 

αναλόγως, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία 

αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική 

επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆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.  

8.4. Ο µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και 

εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και 

κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε 

την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των 

παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). 

Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.  

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια 

του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή 

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 ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, 

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των  προβλεπόµενων κυρώσεων. 

8.5. Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν συµπληρωµατικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν 

αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης. 

8.6. ∆ιαφωνίες 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 
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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. 

  

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 ∆ΥΤΙΚΗΣ        
ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

 

                     Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ  
 
 
 

 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ – Υποδείγµατα εγγυητικών επιστολών 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
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Για την συµµετοχή στο διαγωνισµό η προσφορά θα πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή 
αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής για το ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 2% επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου δικαιωµάτων 
προαίρεσης χωρίς το Φ.Π.Α., για τα οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά. Το συνολικό 
ποσό της εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το άθροισµα των απαιτούµενων εγγυήσεων για τα 
τµήµατα για τα οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει προσφορά. Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών 
επιστολών συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι δώδεκα (12) µήνες, ο οποίος προσµετράται από την 
επόµενη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
2.Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του 
ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να 
καταθέσει Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 
ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας συµπεριλαµβανοµένου δικαιωµάτων προαίρεσης 
χωρίς το Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014). Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της σύµβασης και ισχύει έως την λήξη της. 
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. 
Οι εγγυήσεις ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει 
απαραίτητα να περιλαµβάνουν και τα υπόλοιπα: 
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 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 πλάγιο 
τέλος χαρτοσήµου. 
ια) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

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

2. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο 
(2) µήνες του συµβατικού χρόνου παράδοσης του έργου. 

3. 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. 
Στην περίπτωση ένωσης µεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης, εκτός και αν εκδίδεται µία εγγυητική µε το 
άθροισµα των ποσών όλων των µελών της ένωσης. 
Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά 
ιδρύµατα ή άλλα Νοµικά Πρόσωπα που έχουν κατά το νόµο το δικαίωµα αυτό και λειτουργούν 
νόµιµα στην Ελλάδα. 
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1. ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονοµασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστηµα…………………………………….. 

(∆/νση-οδός-αριθµός-Τ.Κ.-FAX) 

 

Ηµεροµηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

-  Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι εγγυώµεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος, διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι 

του ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ υπέρ της εταιρείας 

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

∆/νση ......................................................................................... δια τη συµµετοχή της εις το 

διενεργούµενο διαγωνισµό της .............................................................., για τη 

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

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

σύµφωνα µε την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό 

απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη την δήλωσή σας, 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  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 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονοµασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστηµα ………………………………………… 

( ∆/νση οδός – αριθµός Τ.Κ. fax )                        Ηµεροµηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

Προς  

Περιφέρεια  ∆υτικής Μακεδονίας– Περιφερειακή Ενότητα Κοζάνηςς  

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού  

………………………………. 

 

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 

………………………………………………………………….. ∆/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 5% της 

συµβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 

  

Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί µε µόνη τη δήλωσή σας 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρος µας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το 

βάσιµο ή µη της απαίτησης µέσα σε τρεις (3) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 

ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

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 

∆ηµόσιο και Ν.Π.∆.∆., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζά µας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε – Υπόδειγµα οικονοµικής προσφοράς 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε.1  
(ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑ∆ΕΣ 1 ΚΑΙ 6 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β) 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(Τµήµα ή Τµήµατα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ…………………….. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 – 2019,2019-2020 

 
Προσφορά Α/

Α 
Τόπος 
παραλα
βής 

Τόπος 
προορισ

µού 

Απαιτούµεν
η 

χωρητικότητ
α µέσων- 
Αριθµός 

µεταφεροµέ
νων 

µαθητών 

Αριθµός 
και Είδος 
µεταφορι

κών  
µέσων 
της 

προσφο
ράς 

 

Αριθµοί 
κυκλοφο
ρίας 

οχηµάτω
ν 

Προσφερό
µενη 

χωρητικότη
τα µέσων 
βάσει 
αδειών 

κυκλοφορά
ς 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

δροµολογί
ου Βάσει 
Προϋπολ
ογισµού 
µε την 
τυχόν 
δαπάνη 
συνοδού 

Ποσοστ
ό 

έκπτωσ
ης  

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογί
ου 

Αριθµός 
δροµολογί
ων στην 
διάρκεια 

της 
σύµβασης 

Κόστος 
∆ροµολογί
ου 
στο 
σύνολο της 
διάρκειας 
της 
σύµβασης 

           

           

           

           

           

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 
 

Φ.Π.Α. ΧΧ 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  

Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες 
% για το τµήµα 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

  

18PROC003387146 2018-07-07



15 
 

         (τόπος, ηµεροµηνία) 
       Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1-288ΤΗΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 7 ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΩΝ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β) 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ        ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018 – 
2019,2019-2020 

 
Προσφορά 

Ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α 
∆ροµολ
ογίου 
Τµήµατ

ος 

Τόπος  
παραλα
βής 

Τόπος  
προορι
σµού 

Απαιτο
ύµενη 
χωρητι
κότητα 
µέσων- 
Αριθµό

ς 
µεταφε
ροµένω

ν 
µαθητώ

ν 

Αριθµό
ς και 
Είδος 
µεταφο
ρικών  
µέσων 
της 

προσφ
οράς 

 

Αριθµοί 
κυκλοφο
ρίας 

Οχηµάτ
ων 

Προσφερ
οµένη 

χωρητικό
τητα 

µέσων 
βάσει 
αδειών 
κυκλοφο

ράς 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

δροµολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισ
µού µε την 

τυχόν δαπάνη 
συνοδού  

ΟΛΟΓΡ
ΑΦΩΣ 

ΑΡΙΘΜΗ
ΤΙΚΩΣ  

Ηµερ
ήσιο 
κόστο

ς 
δροµ
ολογί
ου 

Αριθµό
ς 

δροµολ
ογίων 
στην 

διάρκει
α της 
σύµβα
σης 

Κόστος 
∆ροµολο
γίου 
στο 
σύνολο 
της 
διάρκεια
ς  της 
σύµβαση
ς 

             

             

             

             

             

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

Φ.Π.Α. ΧΧ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ Φ.Π.Α.  

     
                                                                   (τόπος, ηµεροµηνία) 

      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –
ΣΤΟΙΧΕΙΑ  

         ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ – ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έντυπο Σύµβασης 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Σχετικές οδηγίες για την συµπλήρωση θα βρείτε  αναρτηµένες στον ως κάτωθι διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας 
Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”  
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_a
frLoop=3486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 

ΕΕΕΣ ( ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΝΙΑΙΟ ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ) 
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