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             ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                               ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ           

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
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ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ       8.706.487,80 € 

                                   ΦΠΑ 24%              2.089.557,07 € 

    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ           3.843.211,75 € 

                         ΦΠΑ  24%                922.370,82 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ   10.796.044,87 €     ΣΥΝ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΦΠΑ     4.765.582,57 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  15.561.627,44 € 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΩΣ 31-8-2022. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 36, ΣΕΡΡΕΣ 

Πόλη ΣΕΡΡΕΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 62110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL526 

Τηλέφωνο 2321350362, 2321350357 

Φαξ 2321350458 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  xarizanou@serres.pkm.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 

Π.Ε. Σερρών —  Τμήμα Προμηθειών  

Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110 – 

Σέρρες  

Τηλ.   2321350362, 2321350357 —   Φαξ  

2321350458       

e-mail:xarizanou@serres.pkm.gov.gr  

            aggelidis@serres.pkm.gov.gr 

Χαριζάνου Ελένη, Εισηγήτρια 

Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (μη κεντρική αναθέτουσα αρχή) και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση (Υποτομέας ΟΤΑ).
.

 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές δημόσιες υπηρεσίες.
 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν 

ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση: 

www.promitheus.gov.gr ή από την διεύθυνση www.pkm.gov.gr 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας  

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.  
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Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., 

μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας– Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 

4217/Β΄/26-9-2018). Η δαπάνη για τη σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 0821.01 σχετική πίστωση του 

προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 2019-2023  του Φορέα 191. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάδειξη αναδόχων που θα αναλάβουν υπηρεσίες μεταφοράς 

μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-

2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

τιμής, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους 

ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Σερρών από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες 

λειτουργίας των σχολείων από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-8-2022. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV) : 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών  

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Έξι (6) Ομάδες δρομολογίων (αφορούν 148 

δρομολόγια με λεωφορεία) και προκηρύσσονται ανά ομάδα, μία (1) Ομάδα δρομολογίων (αφορά 58 

δρομολόγια με ταξί) και προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο και αναλύονται ως εξής: 

1η ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ», 
εκτιμώμενης αξίας 1.337.063,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
601.833,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

2η ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.905.647,40 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 848.717,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

3η ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.697.580,60 ευρώ 
πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 749.808,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

4η ΟΜΑΔΑ: «ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ», 
εκτιμώμενης αξίας 1.877.266,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
816.958,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

5η ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ έως και Β' 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 309.112,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων 
προαίρεσης 134.521,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

6η ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 
26.048,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 15.194,90 ευρώ πλέον 
ΦΠΑ 24%. 

7η ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ», εκτιμώμενης αξίας 1.553.769,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης 676.177,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για την 7η ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - 
ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ» έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5, ΚΕΦ. Γ, 
περ. 1 της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. περί της τήρησης του 
ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της έδρας-διοικητικής μονάδας  των ΕΔΧ οχημάτων (άρθρο 83 του 
Ν. 4070/2012).   

(Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 
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Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, 

υποδιαιρείται σε ομάδες/δρομολόγια και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, 

τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο ή ομάδα κατά περίπτωση. Δηλαδή μπορούν να υποβάλλουν 

προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων της 1ης ομάδας, ή για το σύνολο των δρομολογίων της 2ης 
ομάδας, ή για το σύνολο των δρομολογίων της 3ης ομάδας, ή για το σύνολο των δρομολογίων της 4ης 
ομάδας, ή για το σύνολο των δρομολογίων της 5ης ομάδας ή για το σύνολο των δρομολογίων της 6ης 
ομάδας ή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δρομολογίων της 7ης ομάδας του 

Παραρτήματος I, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και 

για το σύνολο των δρομολογίων στον ίδιο μειοδότη. 

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’ αριθ. 50025/19-9-

2018 - ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη 

αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους 

άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά 

να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, 

όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε 

συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω 

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

διακήρυξη προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. 

Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια 
εφόσον αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να 
πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από 
και προς τα σχολεία φοίτησης. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 10.796.044,87 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 8.706.487,80 €, ΦΠΑ: 2.089.557,07 €). 

Τα δικαιώματα προαίρεσης της σύμβασης ανέρχονται στο ποσό των 4.765.582,57 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.843.211,75 €, ΦΠΑ: 922.370,82 
€),  το οποίο δύναται να ασκηθεί ως εξής:   

α) σε ποσοστό 25% συνολικά της προϋπολογισθείσας δαπάνης κάθε τμήματος του διαγωνισμού 

για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των 

δρομολογίων, μερική αλλαγή διαδρομής κτλ), ποσού 2.699.011,22 € συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 2.176.621,95 €, ΦΠΑ: 522.389,27 €) 

β) για τυχόν παράταση της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού και 

μέχρι πέντε (5) μήνες, ποσού 2.066.571,35 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24 % (προϋπολογισμός 

χωρίς ΦΠΑ: 1.666.589,80 €, ΦΠΑ: 399.981,55 €). 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από υπογραφής της έως 31-8-2022.   

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 

βάσει τιμής. 

 

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: 
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- του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

- του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (Β' 4302), 

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 

- του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 

(Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

- 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»,  

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 

- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α' 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση», 

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

- 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 Διαύγεια" και άλλες διατάξεις», 

- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150) «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου», 

- του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων» για τη διασταύρωση 

των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) 

«Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες 

ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου 

δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 

20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του 

ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του 

Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) 

“Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

- του ν. 2121/1993 (Α' 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

- του π.δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»,  

- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
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- της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

- της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

- του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α' 167) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 

- του άρθρου 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (Α' 136) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας 

των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2446/1996 (Α' 268) «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών 

λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 2963/2001 (Α' 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με 

λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις», 

- του ν. 4070/2012 (Α' 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων 

και άλλες διατάξεις», 

-  της αριθμ.50025/26-9-2018 ΚΥΑ (Β' 4217) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες», όπως ισχύει, 

- των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών 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. 

Επιπλέον η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από τις ακόλουθες κανονιστικές πράξεις: 

- της με αριθμ. 243/2018 (αρ. συνεδρίασης 18, θέμα 1
ο

) Απόφασης του Περιφερειακού 

Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΑΖΗ7ΛΛ-037), περί Ψήφισης Προϋπολογισμού και 

Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 

2019, 

- της με αρ. 3074/48/4-12-2018 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Η1Δ7ΛΛ-

ΑΨΒ), που αφορά την ανάδειξη μελών επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών, 

- της με αρ.1067/16-4-2019 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΓΑΓ7ΛΛ-3Θ6) 

περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 

2019-20, 2020-21, 2021-22 συνολικού προϋπολογισμού 15.561.627,44 €, συμπεριλαμβανομένου 

Φ.Π.Α και δικαιωμάτων προαίρεσης, 

- της αριθμ. 279332(2455)/6-5-2019 απόφασης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. 

Πόρων της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 2367 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 

της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΩ427ΛΛ-ΛΣΦ, ΑΔΑΜ: 19REQ004887227). 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16/6/2019 και ώρα 15:00. 
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Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr, την 21/6/2019, ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:00. 

1.6 Δημοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 7/5/2019 

στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης 

σύμβασης στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό:72968.. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, σύμφωνα 

με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016 :  

 «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ»,  

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ »,  

«ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ». 

Ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης στον Ελληνικό Τύπο: 10/5/2019. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) 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 ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη 

διεύθυνση (URL) : www.pkm.gov.gr στην διαδρομή: Π.Ε. Σερρών ► Προκηρύξεις, στις 10/5/2019.  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί) στον 

ημερήσιο και εβδομαδιαίο νομαρχιακό και τοπικό τύπο, βαρύνουν αναλογικά τον/τους αναδόχους. 

Τα έξοδα δημοσιεύσεων σε περίπτωση που ο διαγωνισμός αποβεί άγονος ή ματαιωθεί βαρύνουν 

την Αναθέτουσα Αρχή.  

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. 
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γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ. 273860(2375)/7-5-2019 Προκήρυξη της Σύμβασης (ΑΔΑΜ 19PROC004919472 ΑΔΑ 

6ΑΛΝ7ΛΛ-Π1Α), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης   

2. η παρούσα Διακήρυξη 279934(2464)/7-5-2019 (ΑΔΑΜ 19PROC………………… ) με τα Παραρτήματα 

που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής  

3. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ] 

4. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 

5. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της  

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 Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία 

είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. 

Κατ' εξαίρεση η αριθμ. 279934(2464)/7-5-2019 Διακήρυξη διατίθεται στα γραφεία της αναθέτουσας 

αρχής κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι 

καταβάλλουν τη δαπάνη αναπαραγωγής τους , που ανέρχεται σε 2,00 ευρώ, εκτός αν ο 

ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και επιμέλειά του την αναπαραγωγή. Οι ενδιαφερόμενοι 

μπορούν να παραλάβουν τα παραπάνω στοιχεία και ταχυδρομικά, εφόσον τα ζητήσουν έγκαιρα και 

εμβάσουν, κατόπιν συνεννόησης με την αναθέτουσα αρχή, πέραν της αναφερομένης στο πρώτο 

εδάφιο δαπάνης και τη δαπάνη της ταχυδρομικής αποστολής τους. Η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει 

τα ζητηθέντα στοιχεία μέσω των Ελληνικών Ταχυδρομείων ή ιδιωτικών εταιρειών μεταφοράς 

αλληλογραφίας και χωρίς να φέρει ευθύνη για την έγκαιρη άφιξη τους στον ενδιαφερόμενο. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο οκτώ (8) 

ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 

δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το 

ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο. Αιτήματα 

παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα 

συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 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. 
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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. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 

μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, 

επικρατεί η ελληνική έκδοση. 

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. Στα αλλοδαπά δημόσια 

έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με 

το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 

νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το 

έγγραφο.
. 

 

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). Ειδικά, 

τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από 

πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
 

 

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 ή χρηματοδοτικά 

ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 

χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν 

κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή 

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές 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 καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής προσφορών, 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 
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απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών περιλαμβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής  

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα 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 ΣΔΣ, 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 οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. H 

αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί 

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

νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της 

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
 

  

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 σε ευρώ (€) σε ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., 

υπολογιζόμενου επί του προϋπολογισμού του τμήματος (δρομολόγιο) ή των τμημάτων 

(δρομολόγια), μη συνυπολογιζομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, 

για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά. Προς διευκόλυνση των οικονομικών φορέων 

στους Πίνακες δρομολογίων του Παραρτήματος Ι υπάρχει σχετική στήλη με την ένδειξη 

«Απαιτούμενη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής», όπου αναφέρεται το απαιτούμενο ποσό της 

εγγυητικής επιστολής κάθε τμήματος της σύμβασης. Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της παρούσας. 

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 τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του 

χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 22/6/2020, 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. 
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2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

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 2.2.5, 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: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 

στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 

2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 

ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 

στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 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/ΔΕΥ 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/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 

101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 

τελεσίδικη αμετάκλητη 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 στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 

καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 

καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) 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   

β) 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. 

Δεν 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.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 

βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 

λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: 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/Δ1632/2011 (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. 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 
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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,  

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 2.2.5.2 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.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού 
γεγονότος.  

2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 

άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

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 2.2.3.3 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι 

τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 

λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω 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, 
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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 εμπορική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης.  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 

ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης 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 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.5.1 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 της 

παραγράφου 2.2.4 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 τα οριζόμενα στο επισυναπτόμενο στην 

παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 

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.  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(ΕΕΕΣ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 
οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της 
παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από 

το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή 

το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο 

Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 
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2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής 

τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, 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 έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν 

από την ημερομηνία υποβολής του, 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 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.3 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την 

αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, ήτοι: 

• Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους (άρθρο 80 ν.4412/2016). 

• Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του (άρθρο 80 ν.4412/2016) . 

• Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει 

ότι ο οικονομικός φορέας δεν 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. 

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά 

ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του 

οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με 

δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 

πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 

Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές 
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επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των 

επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα 

οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Εσόδων. 

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 2.2.3.3, 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 2.2.3.3. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 

προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς. Εάν δεν καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται 

από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ 

σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 

προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που 

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, έως 

τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής τους. 

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 έως 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή τους 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 
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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. Δύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 

εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν 

έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας 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 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 Δ.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.4. 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 καταλληλόλητας 

όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το 

πιστοποιητικό.  
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Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.  

Β.5. 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 τιμής. 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι της 

Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά ομάδα / τμήμα ή δρομολόγιο / τμήμα.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

ηλεκτρονικά 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 ΕΣΗΔΗΣ, 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. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που 

υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο 

υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται 

στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις 

διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. Οι αλλοδαποί οικονομικοί 

φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα δικαιολογητικά του παρόντος με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 

πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης 

ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 

προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν 

προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. 
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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 9 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 ΕΣΗΔΗΣ, 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  

σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η 

οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα 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 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. 

Δεν 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 ηλεκτρονικά 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. Εφόσον οι τεχνικές 

προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του 

συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία 

σε μορφή .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 εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 

προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, 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). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή 
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στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια 

και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα 

των πρωτοτύπων. Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά 

γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε 

απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά 

τους και η οποία φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών. 

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 «Δικαιολογητικά 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 ΕΣΗΔΗΣ και 

αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης.  

Προσοχή να συμπληρώνεται στο Μέρος ΙΙ Α «ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ 
ΦΟΡΕΑ», στο τελευταιο πεδίο, το/τα δρομολόγιο/-α  ή ομάδα/-ες δρομολογίων για τις οποίες 
επιθυμεί ο  συμμετέχων να υποβάλλει προσφορά. 

Συγκεκριμένα: 

Ο Οικονομικός Φορέας, προκειμένου να συμπληρώσει το εν λόγω έντυπο: 

α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο (το οποίο θα το βρει σε μορφή xml) από το ΕΣΗ∆ΗΣ, να 

το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να μεταβεί στην ιστοσελίδα https://ec.europa.eu/growth/tools-

databases/espd/filter?lang=el. 

Αφού επιλέξει «Οικονομικός Φορέας» στη  συνέχεια πρέπει να  επιλέξει «Εισαγωγή ΕΕΕΣ»  και  

να τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου ΕΕΕΣ του διαγωνισμού που 

«κατέβασε» από το ΕΣΗ∆ΗΣ και τέλος στην «επιλογή χώρας» να επιλέξει ανάλογα (π.χ. Ελλάδα). 

(β)  Στην  ανωτέρω  ιστοσελίδα,  συμπληρώνει και  επιλέγει  ηλεκτρονικά, τα  κατάλληλα  πεδία  

που έχουν καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία µε την ημερομηνία και τον 

τόπο σύνταξης. Αν είναι δυνατό, υπογράφει ηλεκτρονικά στο κατάλληλο σημείο. 

(γ) Επιλέγει «Ανασκόπηση» και κατόπιν «Λήψη ως». Το αρχείο εμφανίζεται και σε μορφή .pdf και 

είναι δυνατή η αποθήκευσή του. 

(δ) Υπογράφει ηλεκτρονικά το αρχείο .pdf (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ηλεκτρονικά στην 

ιστοσελίδα) και  στη  συνέχεια  το  υποβάλει  ηλεκτρονικά  σε  μορφή  .pdf  στο  φάκελο  της 

προσφοράς του με τα δικαιολογητικά συμμετοχής. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) 

εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 

ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες φέρουν 

προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 
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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 “Πίνακες Δρομολογίων” του Παραρτήματος  Ι 

της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές 

πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί 

η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύμφωνα με τα 

αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα.  

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

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

οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

Μαζί με την παραγόμενη από το σύστημα τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκομίζει, σε σφραγισμένο φάκελο στον οποίο θα 

αναγράφεται το όνομα του οικονομικού φορέα και ο αριθμός και πλήρης τίτλος της διακήρυξης, 
(μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό 

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) κατά περίπτωση εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

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

ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

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

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

κυκλοφορίας έκαστου. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα και 

δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

2. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 

κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 

3.  Πρόσφατα Φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται από του 

φορείς της παρ. α του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, π.χ. Δημόσια ΚΤΕΟ), ή επικυρωμένα από 

δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων ή σε απλή φωτοτυπία (εφόσον 

συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών), 

αν εκδίδονται από άλλους φορείς ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ), από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα 

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

4. Επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων ή σε απλή φωτοτυπία, 

(εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία 

φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

προσφορών) Ασφαλιστηρίων Συμβολαίων. 

5.  Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών οδήγησης. 

6.  Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη 

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

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

όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης 

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

κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ., το οποίο θα πρέπει να προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να 
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υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. Από την υποχρέωση 
αυτή εξαιρούνται οι ιδιοκτήτες λεωφορείων που ανήκουν στο δυναμικό των Κ.Τ.Ε.Λ., λόγω του 
ειδικού νομικού καθεστώτος που διέπει τη σύσταση και λειτουργία τους. 

7. Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις 

οποίες οι ανωτέρω θα δηλώνουν ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, β) δεν 

έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής 

ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 

2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας 

ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 

349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης 

(ΠΚ 385), γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, και δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση 

(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις. 

8. Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε 

ισχύει, για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις 

οποίες οι ανωτέρω θα δηλώνουν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας (για 

τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) 

Υπουργική Απόφαση, για τους οδηγούς Λεωφορείων σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. 

Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργική Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών, για τους συνοδούς σύμφωνα με το 

Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με 

την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

9. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα. 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και με 

ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Διευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή 
αναλύεται στην παράγραφο 2Α του παραρτήματος της αριθ. 50025/2018 (ΦΕΚ Β΄4217/26-9-2018) 
ΚΥΑ 

Υπενθυμίζεται ότι προσκομίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης 

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

οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

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

φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά 

ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή .pdf. 

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 συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης 

της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει τιμής,  σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο Παράρτημα IV της διακήρυξης, όπου περιλαμβάνεται και σχετικό υπόδειγμα. Υπόδειγμα σε 

μορφή αρχείου .doc θα αναρτηθεί στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  

http://www.promitheus.gov.gr και στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): 

www.pkm.gov.gr στην διαδρομή: Π.Ε. Σερρών ► Προκηρύξεις. 
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό)φάκελο 

«Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 

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

οποίο υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που 

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 

ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό 

αρχείο pdf. 

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι 

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

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

εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

Α. Τιμές 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στην τιμή των 

παρεχόμενων υπηρεσιών, βάσει των τιμών αναφοράς (στήλη «Μέγιστο Κόστος Ημερησίως προ 

ΦΠΑ/Μέγιστο Ημερήσιο Κόστος προ ΦΠΑ» του σχετικού Πίνακα του Παραρτήματος Ι), οι οποίες 

προκύπτουν από την εφαρμογή του μαθηματικού τύπου της ΚΥΑ 50025/26-9-2018 (Β' 4217) 

«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει. 

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

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα είναι η τιμή που θα προκύψει 

μετά την αφαίρεση του ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που 

τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικός προϋπολογισμός στον Πίνακα Δρομολογίων στην 

στήλη με περιγραφή «Μέγιστο Κόστος Ημερησίως προ ΦΠΑ/Μέγιστο Ημερήσιο Κόστος προ ΦΠΑ») 

για κάθε δρομολόγιο που προκηρύσσεται (και στο Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς στο 

Παράρτημα IV στην στήλη με περιγραφή «Μέγιστο Κόστος Ημερησίως προ ΦΠΑ»). 

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

ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά 

ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα 

κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος IV. Επειδή 

αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το 

υπόδειγμα, Οικονομικής Προσφοράς, 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. 

Παράδειγμα: 

Έστω Δρομολόγιο Α΄ με Μέγιστο Ημερήσιο Κόστος προ ΦΠΑ 52,50 ευρώ. 

Ποσοστό έκπτωσης προσφέροντος για το Δρομολόγιο Α΄ 2 %. 

 

52,50 x 2% = 1,05 

52,50 - 1,05 = 51,45 ευρώ (προσφερόμενη τιμή μονάδας) 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.-Α.Ε.Π.Π.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 

αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται σύμφωνα με τα αναλυτικώς οριζόμενα στο άρθρο 6.4 

της παρούσας. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο 

κεφάλαιο «Εκτιμώμενη αξία κάθε τμήματος της σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ» του 

Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα 

έντεκα (11) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.  

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. 

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 φακέλου 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 προσωρινού αναδόχου) 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, 
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δ) η οποία είναι 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 2.2.3.3 περ.γ της 

παρούσας (περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 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. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), 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 «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 

Προσφορά» την 21/6/2019 και ώρα 09:00. 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την 

ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή  

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 

3.1.2 της παρούσας, κάθε προσφέρων 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) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο 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 γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 

προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η 

αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την 

απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών 

προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 

ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι  φάκελοι όλων των υποβληθεισών 

οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 

προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη 

και σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την 
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ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, 

μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση. 

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 επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 

των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 

Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες 

προσφορές.  

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 3.4 της παρούσας.  

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου 

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 δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και 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 2.2.5.2. 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 της 

παραγράφου 2.2.4 αυτής. 

 

Συνοπτικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται (κατά περίπτωση) είναι: 
1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου. 

2. Πιστοποιητικό, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, που 

εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι 

ο οικονομικός φορέας δεν 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. 

3. Πιστοποιητικά που εκδίδονται από τις αρμόδιες κατά περίπτωση Αρχές, από τα οποία να 

προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις 

εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και επικουρικής, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 

υποβολής τους (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

4. Πιστοποιητικό από αρμόδια αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 

ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του (άρθρο 80 του ν. 4412/2016) . 

5. Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το 
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οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 

φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 

προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής. 

6. Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών (εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι 

ανώνυμη εταιρία) εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα 

υποβολής τους. 

7. Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ) εφόσον έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής του. 

8. Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα, εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 

κοινοποίηση της προσκλησης υποβολής δικαιολογητικών, ότι δεν εμπίπτει στις λοιπές περιπτώσεις 

αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.3 και ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, 

σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

9. Νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης (στις περιπτώσεις που ο 

οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, 

αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή 

του διαγωνιζομένου). 

10. Πιστοποιητικό υγείας των συνοδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της 

Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 

Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

11. Πιστοποιητικό υγείας των οδηγών, για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ Α 

79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργική Απόφαση, για τους οδηγούς Λεωφορείων 

σύμφωνα με υπ΄ αριθμ. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού 

Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών. 

12. . Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία 

υποβολής του, ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, για τους οδηγούς και τους συνοδούς. 

13. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής για τους οδηγούς και τους συνοδούς, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν έχει παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 

310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας 

αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια 

(ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 

348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής 

(ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

14. Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο για τους οδηγούς και τους συνοδούς, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό 

επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

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 ηλεκτρονική 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 δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δέκα (10) 

ημερών αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, 

το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη 

χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των 
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δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες 

αρχές. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 

κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, 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 

(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 προσωρινού 

αναδόχου (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 

σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4  της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 

την Επιτροπή του Διαγωνισμού (στο οποίο αναγράφεται τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών) 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 

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: 
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α) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης, 

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε 

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της 

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 

τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του άρθρου 372 του ν.4412/2016, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα 

άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος 

υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα 

στο άρθρο 79Α του ν.4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.4412/2016. Η υπεύθυνη δήλωση 

ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη 

σύμβαση. 

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 Δικαστική Προστασία  

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 Αρχής Εξέτασης 

Προδικαστικών Προσφυγών (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 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.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την 

πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά 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. 
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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 (Β' 1924/2.6.2017) 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. 

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

από την ΑΕΠΠ. 

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. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

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 Διαγωνισμού. 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.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις  καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της 

σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον 

τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης ή το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 

περιλαμβάνεται στο Παράρτημα V της Διακήρυξης 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. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.4, 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 ποσοτική και ποιοτική 

παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.  

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 και τους υπεργολάβους 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 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των 

υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη 

του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην 

αναθέτουσα αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των 

υπεργολάβων του, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη 

συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε 

αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες 

πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν 
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συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 

Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της 

σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, 

οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από 

τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως 

άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους 

υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της 

παραγράφου 2.2.5.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο 

ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το 

ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να 

μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να 

επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως 

άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 

να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 

131 του ν. 4412/2016.  

4.5 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 

ποσό που προβλέπεται στον προϋπολογισμό της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του 

άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ' αριθ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Β 4217 26-9-2018) που 

αναλύεται ως εξής: 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος προαιρέσεως έως του ποσού του 25% του 

προϋπολογισμού των δρομολογίων του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων 

δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που 

οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), 

όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης με αντίστοιχη 

αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου 

διαγωνισμού και όχι πέραν των πέντε (5) μηνών. 

Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, δύναται να προβαίνει στην  

διακοπή της σύμβασης λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή επέκτασης των δρομολογίων, όταν αυτό 

είναι αναγκαίο. Ο μειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας 

Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Το δρομολόγιο του μεταφορικού 

μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η 

κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά 

την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το 

Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις 

αποδεχθεί. 
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4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. 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 Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο : 

1. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την 

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

της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις 

του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε 

ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή, η βεβαίωση της 

παρ.1.δ του άρθρου 5, της αρ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/τ Β' /26-9-2018) Κ.Υ.Α. 

2. 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 Κεντρικής Μακεδονίας  - 

Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

3. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη στη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών τα κάτωθι 

δικαιολογητικά: 

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

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

• Πρωτότυπο τιµολόγιο του Αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται το Α∆ΑΜ της σύµβασης. 

• Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του Αναδόχου. 

• Ονοµαστική κατάσταση των συνοδών ανά δροµολόγιο για τις µεταφορές µε συνοδό, σύµφωνα µε το άρ. 7, 

παρ. δ της ως άνω ΚΥΑ. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 

την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και 

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες 

κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 

Δημοσίων Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 του Ν.4013/2011 όπως ισχύει), 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. και Α.Ε.Π.Π.) υπόκεινται στο επ’ αυτού εκάστοτε ισχύον 

αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 

 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει 
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τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 

αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. Οι 

αναλυτικοί ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης εμπεριέχονται στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη 

περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη 

συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η 

προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 

αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω 

προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για 

παροχή εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: 

- ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των 

όρων των άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να υποβάλει προσφυγή 

για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης 

της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες 

κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 

γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 

οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως 

σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε 

φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί 

εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η 

απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της 

απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργείται από την  

Δ/νση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών - Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης της 

Εκπαίδευσης, η οποία και θα εισηγείται, εφόσον παραστεί ανάγκη, στο αρμόδιο αποφαινόμενο 

όργανο (Οικονομική Επιτροπής της Π.Κ.Μ.) για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 

εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη 

λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους 

όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης των επιμέρους 

συμβάσεων θα διενεργείται από την  Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών, η οποία θα 

διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους  για την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων των 

συμβάσεων και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων των αναδόχων. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης 

ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να 

ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση 

φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. 

Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της 

σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με 

εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες 

και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης  

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει στις 31-8-2022.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια μπορεί να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού 

μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, με αντίστοιχη αύξηση 

του συμβατικού αντικειμένου υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, με μονομερή έγγραφη 

δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, απευθυνόμενος στον μεταφορέα εγκαίρως και προ της 

λήξεως της. 

6.3  Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά 

μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των 

δρομολογίων ανά μεταφορέα. 

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής  

1.  Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το 

μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου 

του δρομολογίου. 
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2.   Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύμφωνα με τη 

προσφορά τους. 

 

 

                                                                                              Η Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής                                                 

         

                                                                                                      Αθανασιάδου-Αηδονά Αθηνά            
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της 

Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας είναι αυτοδιοικούμενο νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου και 

αποτελεί Ο.Τ.Α. δευτέρου βαθμού. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραμματίζουν και υλοποιούν 

πολιτικές σε περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, σύμφωνα με τις αρχές της 

αειφόρου ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαμβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και 

ευρωπαϊκές πολιτικές. 

 

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (www.pkm.gov.gr) σε εφαρμογή του 

Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης − Πρόγραμμα Καλλικράτης» και του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010) 

«Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 

81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας 

Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016), διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι 

περιφερειακές υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και 

υπάγονται σε οργανική μονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας. 

Η Κεντρική Υπηρεσία της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας διαρθρώνεται ως κατωτέρω:  

α) Γραφείο Περιφερειάρχη 

β) Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών 

γ) Γραφείο Εκτελεστικού Γραμματέα 

δ) Νομική Υπηρεσία 

ε) Αυτοτελής Διεύθυνση Υποστήριξης Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας 

στ) Αυτοτελής Διεύθυνση Πολιτικής Προστασίας 

ζ) Αυτοτελές Τμήμα Συλλογικών Οργάνων 

η) Αυτοτελές Τμήμα Εσωτερικού Ελέγχου 

θ) Αυτοτελές Τμήμα ΠΑΜ-ΠΣΕΑ 

ι) Αυτοτελές Γραφείο Συμπαραστάτη του Πολίτη και της Επιχείρησης 

ια) Αυτοτελές Γραφείο Τύπου και Δημοσίων και Διεθνών Σχέσεων 

ιβ) Γενική Διεύθυνση Εσωτερικής Οργάνωσης και Λειτουργίας 

ιγ) Γενική Διεύθυνση Προγραμματισμού και Υποδομών 

ιδ) Γενική Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος 

ιε) Γενική Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 

ιστ) Γενική Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών 

ιζ) Γενική Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής 

 

Το Γραφείο Περιφερειάρχη, τα Γραφεία Αντιπεριφερειαρχών και το Γραφείο του Εκτελεστικού 

Γραμματέα, συγκεντρώνουν τα αναγκαία στοιχεία για την ενημέρωση των οργάνων αυτών, 

επιμελούνται την αλληλογραφία τους, μεριμνούν για την επικοινωνία τους με τις υπηρεσίες και το 
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κοινό και τους συνεπικουρούν στην άσκηση των εκάστοτε, προβλεπόμενων από το νόμο, 

αρμοδιοτήτων τους. 

Η υλοποίηση του Σύμβασης θα γίνει α) από τη Διεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών, όσον αφορά τον προγραμματισμό, την μελέτη, τη διαχείριση και 

την εκτέλεση της σύμβασης και β) από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (της Διεύθυνσης Οικονομικού της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής 

Οργάνωσης και Λειτουργίας), όσον αφορά τη διαγωνιστική διαδικασία της σύμβασης. 

1. Στις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ανάγονται ιδίως η συγκέντρωση και επεξεργασία 

των αναγκαίων στοιχείων για την κατάρτιση, τροποποίηση και παρακολούθηση εκτέλεσης του 

προϋπολογισμού της Περιφέρειας, του απολογισμού και κάθε οικονομικής κατάστασης. Η 

Διεύθυνση Οικονομικού έχει επίσης αρμοδιότητα την καταγραφή, αξιοποίηση και προστασία της 

περιουσίας της Περιφέρειας, δια των υποκείμενων οργανικών μονάδων της, την αξιοποίηση όλων 

των δυνατοτήτων δημιουργίας και απόκτησης εσόδων, την πληρωμή κάθε είδους δαπάνης και τη 

λογιστική και ταμειακή διαχείριση, την εκκαθάριση της μισθοδοσίας και των πάσης φύσεως 

αποδοχών του προσωπικού και της αντιμισθίας των αιρετών εκπροσώπων, την κατάρτιση και 

εκτέλεση του προγράμματος προμηθειών και την τήρηση των απαιτούμενων αρχείων, βιβλίων και 

στοιχείων. Παρέχει οδηγίες και κατευθύνσεις στα Τμήματα της Έδρας καθώς και στις 

Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, 

Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής για την εκτέλεση των αρμοδιοτήτων τους. 

2.  Τη Διεύθυνση Οικονομικού απαρτίζουν οι εξής οργανικές μονάδες: 

α) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Ημαθίας, με έδρα τη Βέροια 

β) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Κιλκίς, με έδρα το Κιλκίς 

γ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πέλλας, με έδρα την Έδεσσα 

δ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Πιερίας, με έδρα την Κατερίνη 

ε) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Σερρών, με έδρα τις Σέρρες 

στ) Υποδιεύθυνση Οικονομικού - Ανθρωπίνων Πόρων Π.Ε. Χαλκιδικής, με έδρα τον Πολύγυρο 

ζ) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης (ΠΚΜ). 

η) Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας (ΠΚΜ). 

θ) Τμήμα Προμηθειών (ΠΚΜ) 

ι) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών (ΠΚΜ). 

ια) Τμήμα Μισθοδοσίας (ΠΚΜ). 

 

3. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται στις υπαγόμενες σε αυτή οργανικές 

μονάδες, ως εξής: 

Α) Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων Περιφερειακών Ενοτήτων, Ημαθίας Κιλκίς, 

Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής. 

1) Οι Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων των Περιφερειακών Ενοτήτων ασκούν κατ’ 

αντιστοιχία τις αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ και της Διεύθυνσης Ανθρώπινου 

Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας. 

2) Τις Υποδιευθύνσεις Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων των Π.Ε Ημαθίας, Κιλκίς Πέλλας, Πιερίας, 

Σερρών και Χαλκιδικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης  

β) Τμήμα Προμηθειών. 

γ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών. 

δ) Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης 

 

3) Οι αρμοδιότητες των Υποδιευθύνσεων Οικονομικού - Ανθρώπινων Πόρων κατανέμονται στα 

υπαγόμενα σε αυτές Τμήματα ως εξής: 
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α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για θέματα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του 

Προϋπολογισμού της Περιφερειακής Ενότητας, για την υποβολή συνολικών οικονομικών στοιχείων 

της Περιφερειακής Ενότητας, καθώς και την σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και των 

οικονομικών καταστάσεων, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοση αποφάσεων ανάληψης 

όσον αφορά δαπάνες των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας, τη διενέργεια των πληρωμών και 

την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, καθώς και για την 

ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων  

β) Τμήμα Προμηθειών 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών 

και υπηρεσιών, που αφορούν την Περιφερειακή Ενότητα και εντός των ορίων που θέτει ο 

προϋπολογισμός της Περιφέρειας. Μεριμνά για τη στέγαση και μεταστέγαση των υπηρεσιών της 

Περιφερειακής Ενότητας και την εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, 

συμπεριλαμβανομένων των μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και 

μεριμνά για την εκποίηση άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία. 

γ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση εντολής 

πληρωμής δαπανών, την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά την διενέργεια 

ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής, την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την 

εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση 

λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. 

δ) Τμήμα Ανθρώπινων Πόρων και Υποστήριξης 

Το Τμήμα ασκεί ιδίως, κατ’ αντιστοιχία, τις αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης 

Ανθρωπίνου Δυναμικού και Διαχείρισης Ποιότητας της ΠΚΜ καθώς και του Τμήματος Μισθοδοσίας 

της Διεύθυνσης Οικονομικού ΠΚΜ, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις και οδηγίες που παρέχονται από 

τις αντίστοιχες Διευθύνσεις. 

Β) Τμήματα (ΠΚΜ) της Διεύθυνσης Οικονομικού (ΠΚΜ) 

 Οι αρμοδιότητες των Τμημάτων της Διεύθυνσης Οικονομικού κατανέμονται ως εξής: 

α) Τμήμα Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης (ΠΚΜ) 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα κατάρτισης, εκτέλεσης και παρακολούθησης του 

Προϋπολογισμού της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για την υποβολή συνολικών οικονομικών 

στοιχείων της Περιφέρειας και για τη σύνταξη του οικονομικού απολογισμού και των οικονομικών 

καταστάσεων, για την έγκριση διάθεσης πίστωσης και έκδοση αποφάσεων ανάληψης όσον αφορά 

δαπάνες των Υπηρεσιών Έδρας και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης, για τη διενέργεια των 

πληρωμών και την εξόφληση των χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής για κάθε είδους δαπάνη, 

καθώς και για την ενημέρωση των αντίστοιχων βιβλίων. 

β) Τμήμα Προσόδων και Περιουσίας (ΠΚΜ) 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για τη μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων δημιουργίας και 

απόκτησης εσόδων της Περιφέρειας. Επιμελείται για τον έλεγχο και τη βεβαίωση των εσόδων από 

φόρους, τέλη, δικαιώματα, εισφορές, έσοδα από ακίνητα και άλλες πηγές και παρακολουθεί την 

απόδοσή τους. Επιμελείται των φορολογικών διαφορών, καθώς και της διαγραφής και επιστροφής 

εσόδων. Προστατεύει και διαχειρίζεται την περιουσία και τηρεί τα προβλεπόμενα με το αντικείμενό 

του αρχεία και βιβλία. 

γ) Τμήμα Προμηθειών (ΠΚΜ) 
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Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για την κατάρτιση και παρακολούθηση των προμηθειών της 

Περιφέρειας και τη διενέργεια διαγωνισμών και αναθέσεων προμηθειών, εργασιών και υπηρεσιών, 

που αφορούν ιδίως τη Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, ή πλείονες της μίας των λοιπών 

Περιφερειακών Ενοτήτων. Διεξάγει τη διαδικασία εξεύρεσης χρηματοπιστωτικού ιδρύματος, στην 

περίπτωση πρόθεσης της Περιφέρειας να συνομολογήσει δάνειο, μεριμνά για τη στέγαση και 

μεταστέγαση των υπηρεσιών της Έδρας και Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και την 

εξασφάλιση όλων των απαραίτητων λειτουργικών υποδομών τους, συμπεριλαμβανομένων των 

μισθώσεων. Τηρεί αποθήκη προμηθευόμενων ειδών και υλικών και μεριμνά για την εκποίηση 

άχρηστων και ακατάλληλων υλικών και εξοπλισμού, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

δ) Τμήμα Ελέγχου και Εκκαθάρισης Δαπανών (ΠΚΜ) 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο για έλεγχο και την εκκαθάριση των δαπανών, την έκδοση εντολής 

πληρωμής δαπανών, την σύνταξη έκθεσης επί διαφωνιών με το διατάκτη κατά την διενέργεια 

ελέγχου νομιμότητας και κανονικότητας της δαπάνης, την τακτοποίηση των χρηματικών ενταλμάτων 

προπληρωμής, την έκδοση συμψηφιστικών ενταλμάτων (τακτικών και προπληρωμής) για την 

εμφάνιση των εξόδων που βαρύνουν το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων καθώς και την έκδοση 

λοιπών συμψηφιστικών χρηματικών ενταλμάτων, όπου προβλέπεται. 

ε) Τμήμα Μισθοδοσίας (ΠΚΜ) 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για ζητήματα που αφορούν στη μισθοδοσία του προσωπικού της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ιδίως για την κατάρτιση και εκκαθάριση της μισθοδοσίας και 

των πάσης φύσεως αποδοχών του προσωπικού, για την περιοχή ευθύνης του, ανεξαρτήτως σχέσης 

εργασίας, καθώς και των πάσης φύσεως αποζημιώσεων των αιρετών οργάνων όλης της 

Περιφέρειας. Το τμήμα Μισθοδοσίας μεριμνά για την απόδοση των ασφαλιστικών κρατήσεων, τηρεί 

σχετικά αρχεία και εκδίδει κάθε μορφής βεβαίωση μισθοδοσίας και μισθοδοτικών καταστάσεων. 

4. Οι Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης και 

των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, Πέλλας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής ασκούν 

αρμοδιότητες ιδίως στην περιοχή ευθύνης τους, του τομέα φυσικών πόρων ενέργειας και 

βιομηχανίας, του τομέα απασχόλησης, παιδείας, δια βίου μάθησης, εμπορίου, περιβάλλοντος, οι 

οποίες έχουν ανατεθεί στις Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

5. Τις Διευθύνσεις Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος των Περιφερειακών Ενοτήτων Ημαθίας, Κιλκίς, 

Πέλλας, Πιερίας, Σερρών και Χαλκιδικής απαρτίζουν τα εξής Τμήματα: 

α) Τμήμα Χορήγησης Αδειών Βιομηχανίας, Ενέργειας, Φυσικών Πόρων και Επαγγελμάτων 

β) Τμήμα Εμπορίου και Ανωνύμων Εταιρειών 

γ) Τμήμα Απασχόλησης, και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης 

δ) Τμήμα Περιβάλλοντος και Υδροοικονομίας 

 

4. Οι αρμοδιότητες της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος κατανέμονται στο υπαγόμενο 

Τμήμα Απασχόλησης, και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης ως εξής: 

Τμήμα Απασχόλησης, και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης (Μ.Ε.Θ και Π.Ε.) 

Το Τμήμα είναι αρμόδιο ιδίως για θέματα παιδείας και απασχόλησης που έχουν ανατεθεί στις 

Περιφέρειες σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Ασκεί κατ’ αντιστοιχία τις αρμοδιότητες του 

Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης ΠΚΜ της Διεύθυνσης Εμπορίου και 

Απασχόλησης ΠΚΜ. 

Σε όλη τη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης εμπλέκονται α) το Τμήμα Απασχόλησης, και 

Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών, β) το 

Τμήμα Προμηθειών της Υποδιεύθυνσης Οικονομικού-Ανθρωπίνων Πόρων της Περιφερειακής 

Ενότητας Σερρών και γ) Οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων. 





 
 46 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές  

Με την εφαρμογή του Ε.Π. «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), στην Περιφέρεια μεταφέρθηκαν 

ορισμένες από τις αρμοδιότητες των παλαιών Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς επίσης και 

αρμοδιότητες που ασκούνταν από την πρώην κρατική περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν 

αμιγώς κρατικό χαρακτήρα. Μετά την δημοσίευση του Ν.4089/2012 και την έκδοση της Κ.Υ.Α. 

50025/26-9-2018, που ρυθμίζει τη διαδικασία μεταφοράς των μαθητών, η σχετική αρμοδιότητα 

μεταφέρθηκε από τους Δήμους στις Περιφέρειες. Οι Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες 

καλούνται να διεκπεραιώσουν το έργο της μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες και αντίστροφα, δεδομένης της 

ιδιομορφίας του έργου (στοιχεία μαθητών και σχολικών μονάδων που μεταβάλλονται διαρκώς καθ’ 

όλο το σχολικό έτος) και των παραγόντων που το καθορίζουν (πολύπλοκο οδικό δίκτυο, μεγάλες 

χιλιομετρικές αποστάσεις, κλίσεις οδών κτλ). 

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.  

Η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Σερρών προτίθεται να αναθέσει την 

εκτέλεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 

2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 και με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής, μίσθωσης κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας 

χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, προκειμένου να καλυφθούν ανάγκες μεταφοράς 

μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Σερρών από τον τόπο 

κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των 

σχολείων από υπογραφής της σύμβασης μέχρι 31-8-2022. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης  

Η με αριθμ. 243/2018 (αρ. συνεδρίασης 18, θέμα 1
ο

) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου 

Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: 6ΑΖΗ7ΛΛ-037), περί Ψήφισης Προϋπολογισμού και Ολοκληρωμένου 

Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2019. 

Η με αρ. 3074/48/4-12-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Η1Δ7ΛΛ-ΑΨΒ), 

που αφορά την ανάδειξη μελών επιτροπών για τη διενέργεια διαδικασιών σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών. 

Η με αρ.1067/16-4-2019 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΓΑΓ7ΛΛ-3Θ6) περί 

έγκρισης διενέργειας διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2019-22, 

συνολικού προϋπολογισμού 15.561.627,44 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων 

προαίρεσης. 

Η με αριθμ. 279332(2455)/6-5-2019 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 

Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 

της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 2367 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 

Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: ΩΩ427ΛΛ-ΛΣΦ, ΑΔΑΜ: 19REQ004887227). 

 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης της σύμβασης σε τμήματα 

Το θεμελιώδες δικαίωμα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική 

έννομη τάξη και κατοχυρώνεται τόσο συνταγματικά (άρθ. 16, 21 Συντάγματος) όσο και μέσω της 

Διεθνούς Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Παιδιού (ν. 2101/1992, άρθ. 28). Ειδικότερα στο άρθ. 28 

της Σύμβασης προβλέπεται ότι τα Συμβαλλόμενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωμα του παιδιού στην 

εκπαίδευση και, ιδιαίτερα «…α) Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για 

όλους». Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/85 για τη "Δομή και λειτουργία της πρωτοβάθμιας και 
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δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης" (όπως ισχύει) ορίζει ότι: «"Μαθητές που κατοικούν μακριά από την 

έδρα του σχολείου μπορεί να μεταφέρονται δωρεάν ή να διαμένουν και να σιτίζονται δωρεάν στον 

τόπο που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν 

προϋποθέσεις δωρεάν διαμονής και σίτισης μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα. Μαθητές 

που φοιτούν σε αθλητικό ή μουσικό γυμνάσιο ή λύκειο μπορούν να μεταφέρονται από την κατοικία 

τους στην έδρα του σχολείου δωρεάν, να σιτίζονται δωρεάν ή και να διαμένουν δωρεάν στην πόλη 

που λειτουργεί το σχολείο. Αν η μεταφορά είναι αντικειμενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν 

προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και διαμονής, μπορεί να καταβάλλεται μηνιαίο επίδομα». Μέσα στο 

πλαίσιο αυτό οι Περιφέρειες είναι υποχρεωμένες να εξαντλήσουν όλα τα νόμιμα μέσα προκειμένου 

να εξασφαλίσουν, όσο είναι εφικτό, την απρόσκοπτη μετάβαση των μαθητών στις σχολικές μονάδες 

που είναι δικαιούμενοι μεταφοράς με μισθωμένα μέσα.  

Η διαίρεση της σύμβασης σε τμήματα αποσκοπεί στην επίτευξη μεγαλύτερου ανταγωνισμού, όσον 

αφορά τις τιμές των υπηρεσιών, προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και μειώνει την 

πιθανότητα να μην ευδοκιμήσει ο διαγωνισμός για τμήματα/δρομολόγια. 

 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Πίνακες Δρομολογίων 

 

Το αντικείμενο της σύμβασης αναλύεται λεπτομερώς στους παρακάτω Πίνακες Δρομολογίων: 
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1η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ  

Καθορισµός ∆ροµολογίων σύµφωνα µε τον αριθµό των δικαιούµενων µεταφοράς µαθητών ανά σχολική µονάδα 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 

Μονής ∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 

540 ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α   ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες µετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθητών 

 
Χρεού
µενη 
∆/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

Ηµερες 
Εργασί

ας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 

Λεωφορείο 
ή τύπου 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

∆ιαδροµής
σε Χάρτη 
Google κλίση 

οδού 
µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
µικρή 
(<=5%) 

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%) 

Άθρ. 
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο
Κόστος 
Μονής 

∆ια 
δροµής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 

Ηµερησίως 
προ ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  
540 ή 30 

ηµερών χωρίς 
ΦΠΑ 

Προϋπολογι
σµος 

Τµήµατος µε 
δικαίωµα 

προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσης 

5 µηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογι
σµος 

Τµήµατος 
συµπεριλαµβ

ανοµένων 
δικαιωµάτων 
προαίρεσης 

(25% & 
5µηνης 

παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούµ
ενη 

Εγγυητική 
Επιστολή 
Συµµετοχ

ής 

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ                           

1 ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ ΛΥΚ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 44 44 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,60 2,55 0,25 7,50 0,30 10,60 0 34,06 2 68,12 36.784,80     

ΛΥΚ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 12                              
2 

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ - 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 

ΛΥΚ ΧΡΥΣΟ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 20 32 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 11,80 3,10 0,40 7,80 0,50 11,80 0 38,71 2 77,42 41.806,80     

ΛΥΚ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 3                                 

ΛΥΚ ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 8                     

∆ΗΜ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 1                     

ΛΥΚ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 1                     

∆ΗΜ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 6                     

∆ΗΜ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 11                     

ΝΗΠ ΕΜΜ.ΠΑΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 2                     

3 
∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΤΟΥΜΠΑ - ΣΥΚΙΑ -

ΜΕΤΑΛΛΑ- ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ  (ΚΟΙΝΟ Π.Ε.- ∆.Ε.) 

ΛΥΚ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 12 44 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 27,70 3,00 0,30 23,70 0,70 27,70 1 72,30 2 144,60 78.084,00     

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 17                               

ΝΗΠ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 2                     4 
∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΤΟΥΜΠΑ - 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 

∆ΗΜ ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 18 37 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 11,40 1,20 0,20 9,60 0,40 11,40 1 37,39 2 74,78 40.381,20     

    #REF! #REF!                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ολοήµερου)                         

∆ΗΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΤΟΥΜΠΑ  4                               

∆ΗΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ 1                     

∆ΗΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΜΕΤΑΛΛΑ 1                     

5 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΤΟΥΜΠΑ - ΜΕΤΑΛΛΑ 

- ΣΥΚΙΑ - ΕΜ.ΠΑΠΑΣ-                                
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΥΚΙΑ 1 7 Α 540 ΤΑΞΙ 17,80 2,60 0,50 13,95 0,75 17,80 0 24,95 1 24,95 13.473,00     

     #REF! #REF!                              

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ                                 

ΓΥΜ ΤΟΥΜΠΑ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 12                                 

ΓΥΜ ΧΡΥΣΟ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 18                     6 
∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΤΟΥΜΠΑ - ΧΡΥΣΟ - 

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

ΓΥΜ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 10 40 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 25,20 3,00 0,10 21,00 1,10 25,20 0 61,04 2 122,08 65.923,20     

7 ΜΕΤΑΛΛΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΓΥΜ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 1                               
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ΓΥΜ 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΑΓΙΟ 
ΠΝΕΥΜΑ 

8                              ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

ΓΥΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 12 21 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 18,20 1,80 0,65 14,25 1,50 18,20 0 47,57 2 95,14 51.375,60     

    40 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΥ                                   

8 ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ ∆ΗΜ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ 37 37 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,90 1,47 0,38 4,56 0,49 6,90 1 31,81 2 63,62 34.354,80     

    #REF! #REF!                              

                                

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ                         

ΓΥΜ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 15                                 

ΛΥΚ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 6                    

ΓΥΜ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 20                    

9 
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

ΛΥΚ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 19 60 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 14,30 3,40 0,00 10,90 0,00 14,30 0 41,50 2 83,00 44.820,00     

∆ΗΜ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ 10                     

ΝΗΠ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ 1                    

∆ΗΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΨΥΧΙΚΟ 16                    

∆ΗΜ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΨΥΧΙΚΟ 4                    

ΛΥΚ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  6                    

ΓΥΜ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  6                    

ΛΥΚ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 5                    

ΓΥΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 5                    

10 

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - 
ΜΕΣΟΚΩΜΗ -ΨΥΧΙΚΟ- ΝΕΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ                                             
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2 55 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 16,00 5,40 0,10 10,50 0,00 16,00 1 55,40 2 110,80 59.832,00     

ΛΥΚ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 11                     

ΓΥΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  21                    

ΛΥΚ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ  12                    

11 ΝΕΟΧΩΡΙ - ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 

ΓΥΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 10 54 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 11,80 1,50 0,00 10,30 0,00 11,80 0 31,97 2 63,94 34.527,60     

    169 #REF!                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ Ολοήµερου)                           

∆ΗΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΜΕΣΟΚΩΜΗ 1                                 

∆ΗΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 4                     12 
ΨΥΧΙΚΟ - ΜΕΣΟΚΩΜΗ - 

ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ 4 9 Α 540 ΤΑΞΙ 11,60 3,10 0,00 8,50 0,00 11,60 1 18,96 1 18,96 10.238,40     

    #REF! #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ                         

∆ΗΜ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 13                                 

∆ΗΜ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 7                     

13 ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΝΕΑ 
ΜΠΑΦΡΑ - ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ                          

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ  1                    
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ΓΥΜ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ  8                    

ΓΥΜ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΠΡΩΤΗ  4                    

ΓΥΜ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΠΡΩΤΗ  7                             

ΓΥΜ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΠΡΩΤΗ  17 57 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 16,60 3,00 0,50 12,30 0,80 16,60 1 52,65 2 105,30 56.862,00     

     #REF! #REF!                            

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / ΛΥΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ           

ΛΥΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 4                                 

ΛΥΚ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 4                    

ΛΥΚ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 8                    

ΛΥΚ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 11                    

ΛΥΚ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 4                    

14 
ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΝΕΑ 
ΜΠΑΦΡΑ - ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ - 

ΑΓΓΙΣΤΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ                                            

ΛΥΚ ΠΡΩΤΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 12 43 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 23,00 5,10 0,60 15,10 2,20 23,00 0 64,57 2 129,14 69.735,60     

ΛΥΚ ΑΝΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 2                            

ΛΥΚ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 4                    

ΛΥΚ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 26                    

ΝΗΠ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1                    

∆ΗΜ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 3                             

15 
ΑΝΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - 
ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ  (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)  

ΛΥΚ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1 37 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 22,00 3,50 0,20 16,30 2,00 22,00 1 62,52 2 125,04 67.521,60     

ΓΥΜ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΠΡΩΤΗ 7                                 

ΛΥΚ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1                    

ΝΗΠ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1                    

ΓΥΜ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΠΡΩΤΗ 2                    

ΓΥΜ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΠΡΩΤΗ  3                    

ΓΥΜ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΠΡΩΤΗ 26                    

16 
ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΑΓΓΙΣΤΑ - 
ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΠΡΩΤΗ   (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - 

∆.Ε.) 

∆ΗΜ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 2 42 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 29,10 3,00 0,60 22,60 2,90 29,10 1 81,36 2 162,72 87.868,80     

    80 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ                         

                                

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 1                                 

∆ΗΜ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 3                    

ΝΗΠ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 1                    

∆ΗΜ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 7                    

∆ΗΜ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 3                    

ΓΥΜ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2                    

17 ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - 
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΝΕΑ ΦΥΛΗ 

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ                                        
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 1                     
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ΓΥΜ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 6 24 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,80 1,70 1,40 13,70 1,00 17,80 1 55,01 2 110,02 59.410,80     

    #REF! #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΖΩΡΟΥ (και επιστροφές)                         

                                

∆ΗΜ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΓΑΖΩΡΟΣ 4                                 

∆ΗΜ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 5                    

∆ΗΜ ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 9                    

ΝΗΠ ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 1                    

18 
ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΘΟΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ 

ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 

ΝΗΠ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΓΑΖΩΡΟΣ 2 21 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,60 2,40 0,30 7,30 0,60 10,60 1 39,86 1 39,86 21.524,40     

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ 3                                 

ΝΗΠ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ 2                    

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ -  5                    

ΝΗΠ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΘΟΛΟΣ 1                    

19 
ΓΑΖΩΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - 

ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ                                  
(1η επιστροφή) 

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΘΟΛΟΣ 5 16 Α 540 ΜΙΚΡΟ 9,10 3,21 0,30 4,99 0,60 9,10 1 26,50 1 26,50 14.310,00     

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ 1                                 
20 

ΓΑΖΩΡΟΣ - ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ (2η 
επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΘΟΛΟΣ   4 5 Α 540 ΤΑΞΙ 4,20 2,20 0,00 2,00 0,00 4,20 0 11,78 1 11,78 6.361,20     

    #REF! #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΥ                         

                                

∆ΗΜ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 12                                 

ΝΗΠ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 3                    

∆ΗΜ ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 7                    

ΓΥΜ ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 1                    

ΝΗΠ ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 2                    

21 
ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - 

ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ                          
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 4 29 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 14,50 1,70 0,60 10,60 1,60 14,50 1 47,30 2 94,60 51.084,00     

    #REF! #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ                            

ΓΥΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  16                                 
22 ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 

ΛΥΚ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  16 32 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,90 1,00 0,10 4,92 1,88 7,90 0 26,15 2 52,30 28.242,00     

ΕΠΑΛ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  2                              

ΓΥΜ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  3                    

ΛΥΚ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    

ΕΠΑΛ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 6                    

ΕΠΑΛ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3                    

23 ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - 
ΓΑΖΩΡΟΣ - ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ    

ΓΥΜ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 6                    
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ΓΥΜ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 7                    

ΛΥΚ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                    

ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2                             

ΛΥΚ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 32 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,80 3,80 0,10 11,70 2,20 17,80 0 50,44 2 100,88 54.475,20     

ΕΠΑΛ ΣΚΟΠΙΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                              

ΕΠΑΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  3                    

∆ΗΜ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    

ΝΗΠ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  2                    

∆ΗΜ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  5                    

ΝΗΠ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    

ΕΠΑΛ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  2                    

ΛΥΚ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                     

24 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ -  ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - 

ΣΚΟΠΙΑ - ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                    
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  4 20 Β 540 ΜΙΚΡΟ 42,60 3,10 1,00 24,70 
13,8

0 
42,60 1 79,63 2 159,26 86.000,40     

∆ΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  2                              

∆ΗΜ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  3                    

ΓΥΜ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  10                    

ΛΥΚ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  4                    

25 
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                                                                

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 20 Β 540 ΜΙΚΡΟ 21,10 2,60 1,50 11,60 5,40 21,10 1 43,70 2 87,40 47.196,00     

ΕΠΑΛ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3                              

ΕΠΑΛ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                    

ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                    

ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                    

26 
ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - 

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΑΓΓΙΣΤΑ - Ν.ΖΙΧΝΗ 

ΕΠΑΛ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2 8 Β 540 ΤΑΞΙ 37,60 4,00 1,70 26,60 5,30 37,60 0 44,81 2 89,62 48.394,80     

ΕΠΑΛ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                              

ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2                    

ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3                    

ΕΠΑΛ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  5                    

ΛΥΚ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  8                    

ΛΥΚ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 25                             

27 
ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΝΕΑ ΦΥΛΗ - 

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ  - 
∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                                   

ΕΠΑΛ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  9 53 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 30,20 2,50 0,00 26,50 1,20 30,20 0 69,93 2 139,86 75.524,40     

ΛΥΚ ΜΥΡΙΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1                    

ΕΠΑΛ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    

ΛΥΚ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  5                    

28 ΜΥΡΙΝΗ - ∆HMHTΡA - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ           
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΝΗΠ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1                    
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ΓΥΜ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  1 10 Α 540 ΜΙΚΡΟ 12,60 0,90 0,50 8,70 2,50 12,60 1 28,99 2 57,98 31.309,20     

                                         

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ (επιστροφές ολοήµερου)                       

ΝΗΠ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ 2                    

ΝΗΠ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΑ -  1                    

∆ΗΜ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ∆ΗΜΗΤΡΑ -  3                    

29 
ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - 

∆ΗΜΗΤΡΑ - ΣΦΕΛΙΝΟΣ                 
(επιστροφή ολοήµερου)                                                          

ΝΗΠ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΦΕΛΙΝΟΣ 1 7 Α 540 ΤΑΞΙ 17,20 1,40 1,30 11,40 3,10 17,20 1 24,63 1 24,63 13.300,20     

    112 #REF!                   

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                

∆ΗΜ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 7                     
30 

∆ΗΜ.ΣΧ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙΟΥ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΨΥΧΙΚΟΥ - ΣΕΡΡΕΣ 

(∆ΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) ∆ΗΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 5 12 Α 30 ΜΙΚΡΟ 17,70 5,00 0,00 12,70 0,00 17,70 0 32,67 2 65,34 1.960,20     

∆ΗΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 8                                 

∆ΗΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ - ΣΕΡΡΕΣ 17                     31 
∆ΗΜ.ΣΧ. ΓΑΖΩΡΟΥ - ∆ΗΜ.ΣΧ. 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΗΣ - ∆ΗΜ.ΣΧ. ΧΡΥΣΟΥ - 
ΣΕΡΡΕΣ (∆ΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 

∆ΗΜ ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 9 34 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 29,70 4,70 0,00 25,00 0,00 29,70 0 73,02 2 146,04 4.381,20     

               ΣΥΝΟΛΟ : 2.675,68 1.337.063,40 1.671.329,25 267.568,00 1.938.897,25 26.741,27 
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2η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  

  
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 

Μονής ∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 

540ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α   ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες µετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθητ

ών 

 
Χρεούµ

ενη 
∆/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

Ηµερες 
Εργασί

ας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορ

είο ή 
τύπου 
ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

∆ιαδροµ
ής 
σε 

Χάρτη 
Google 

κλί
ση 
οδ
ού 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδ
ού 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

κλί
ση 
οδ
ού 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδ
ού 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

Άθρ
οισ
µα 
ΧΛ
Μ 

Συν 
οδ
ός 
0/1 

Μέγι
στο 
Κόσ
τος 
Μον
ής 
∆ια 
δρο
µής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 
Ηµερησί
ως προ 

ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  
540 ή 30 
ηµερών 

χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
µος Τµήµατος 
µε δικαίωµα 
προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσ

ης 5 
µηνης 

παράταση
ς χωρίς 

ΦΠΑ 

Προϋπολ
ογισµος 

Τµήµατος 
συµπεριλ
αµβανοµέ

νων 
δικαιωµάτ

ων 
προαίρεσ
ης (25% & 

5µηνης 
παράταση
ς) χωρίς 

ΦΠΑ 

Απαιτο
ύµενη 
Εγγυητ

ική 
Επιστο

λή 
Συµµετ
οχής 

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ                           

ΓΥΜ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ 5                                   

∆ΗΜ 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ (Οικισµός) - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ  

30                      

ΝΗΠ 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ (Οικισµός) - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ  

7                                  

1 
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ -  ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ - ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ - ΚΟΙΜΗΣΗ 

ΓΥΜ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΚΟΙΜΗΣΗ  39 81 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 15,30 7,50 0,00 7,80 0,00 15,30 1 59,39 2 118,78 64.141,20     

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ (επιστροφές ολοήµερου)                     

∆ΗΜ 
∆ηµ.Σχ.ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ - ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ 
(Οικισµός)  

17                                 

2 

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ - ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ - ΟΙΚΙΣΜΟΣ 

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ                            
(επιστροφή ολοήµερου) ΝΗΠ 

Νηπ/γείο ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟΥ  - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ (Οικισµός) 

5 22 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 1,50 1 31,81 1 31,81 17.177,40     

    22 22                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ                                

∆ΗΜ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ  6                        

ΓΥΜ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 3                     

∆ΗΜ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 23                                

3 
ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ 

- ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 8 40 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 14,20 3,65 0,00 10,55 0,00 14,20 1 47,64 2 95,28 51.451,20     

ΓΥΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 8                                 

ΓΥΜ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 5                     

ΓΥΜ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ            12                     

∆ΗΜ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ            15                     

4 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΡΠΕΡΗ - 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ  (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - 
∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 9 49 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,10 4,10 0,00 13,80 0,00 17,90 1 54,36 2 108,72 58.708,80     

                                      
5 ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ                               

ΓΥΜ ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ  34 34 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,70 1,80 0,00 3,90 0,00 5,70 0 26,15 2 52,30 28.242,00     

    89 #REF!                           
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   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ                         

ΓΥΜ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 27                                 

∆ΗΜ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 8                    

ΓΥΜ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 4                    

ΝΗΠ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2                    

ΝΗΠ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  1                    

∆ΗΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  4                             

6 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΤΡΙΑ∆Α - 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  5 51 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,50 2,90 0,80 12,90 0,90 17,50 1 55,02 2 110,04 59.421,60     

∆ΗΜ ΒΑΡΙΚΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1                              

ΓΥΜ ΒΑΡΙΚΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1                    

ΓΥΜ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 6                    

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 15                    

ΝΗΠ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 5                    

∆ΗΜ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 6                     

7 
ΒΑΡΙΚΟ - ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - 

ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                                  
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 5 39 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,40 3,70 0,20 8,25 0,25 12,40 1 45,88 2 91,76 49.550,40     

ΓΥΜ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 18                                 

ΓΥΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2                     

ΓΥΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 20                     

8 
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 

- ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1 41 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,60 1,10 0,00 16,50 0,00 17,60 0 40,79 2 81,58 44.053,20     

    90 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (Επιστροφές Ολοήµερου)                     

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ 3                                 

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ 7                     

ΝΗΠ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ 3                     

9 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ 

- ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΒΑΡΙΚΟ                                                 
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΒΑΡΙΚΟ 1 14 Α 540 ΜΙΚΡΟ 11,50 3,20 0,20 7,85 0,25 11,50 1 29,48 1 29,48 15.919,20      

    14 #REF!                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ                                   

∆ΗΜ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ 13                                 
10 

ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - 
ΒΑΛΤΕΡΟ 

∆ΗΜ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΒΑΛΤΕΡΟ 20 33 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,80 2,80 0,00 6,00 0,00 8,80 1 34,85 2 69,70 37.638,00      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ                                    

                                
11 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ ∆ΗΜ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ 15 

15 Α 540 ΜΙΚΡΟ 11,00 3,00 0,00 8,00 0,00 11,00 1 27,98 2 55,96 30.218,40      

    
#RE
F! 

#REF!                           
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   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ                                   

                                       
12 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 

∆ΗΜ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 26 26 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,20 0,46 0,44 4,20 0,10 5,20 1 31,81 1 31,81 17.177,40      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (1η Επιστροφή)                              

13 
 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ            

(1η επιστροφή) 
∆ΗΜ  ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ  8 8 Α 540 ΤΑΞΙ 5,90 1,00 0,40 4,40 0,10 5,90 1 13,27 1 13,27 7.165,80      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (Επιστροφές Ολοήµερου)                         

                                      
14 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ                
(2η επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 18 18 Α 540 ΜΙΚΡΟ 5,90 1,00 0,40 4,40 0,10 5,90 0 16,05 1 16,05 8.667,00      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ                         

ΕΠΑΛ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2                         

ΛΥΚ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 5                    

ΛΥΚ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ  5                    

ΛΥΚ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 4                    

ΕΠΑΛ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3                    

15 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ  

- ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - 
ΒΑΛΤΕΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΓΥΜ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 19 38 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 23,50 3,90 0,00 19,60 0,00 23,50 0 58,22 2 116,44 62.877,60      

∆ΗΜ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 4                                 

ΝΗΠ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 2                     

∆ΗΜ ΚΑΡΠΕΡΗ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 11                     

ΝΗΠ ΚΑΡΠΕΡΗ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 2                     

ΛΥΚ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14                     

16 
ΚΑΡΠΕΡΗ - ΨΩΜΟΤΟΠΙ - 
∆ΑΣΟΧΩΡΙ -ΗΡΑΚΛΕΙΑ                                                 

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3 36 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,40 2,80 0,00 7,60 0,00 10,40 1 38,54 2 77,08 41.623,20      

ΕΠΑΛ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 8                                 

ΓΥΜ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 11                     

ΛΥΚ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ  4                     

ΕΠΑΛ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ  7                     

ΓΥΜ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2                     

ΕΠΑΛ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 5                                

17 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - 

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΛΥΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ  3 40 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 28,90 2,60 0,00 26,30 0,00 28,90 0 66,31 2 132,62 71.614,80      

ΝΗΠ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 2                                  
18 

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

∆ΗΜ2 ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 42 44 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,90 2,10 0,00 8,80 0,00 10,90 1 37,56 2 75,12 40.564,80      

19 ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΓΥΜ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 25                                 
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ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3                      ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΓΥΜ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 22 50 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 11,40 3,10 0,00 8,30 0,00 11,40 0 35,61 2 71,22 38.458,80      

ΕΠΑΛ ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3                                 

ΕΠΑΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2                     

ΕΠΑΛ ΓΟΝΙΜΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1                     

ΕΠΑΛ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ (ανταπ)- ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1                     

ΛΥΚ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 14                      

20 
ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ - 

ΓΟΝΙΜΟ - ΚΟΙΜΗΣΗ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

ΕΠΑΛ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 8 29 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 23,60 3,00 0,00 20,60 0,00 23,60 0 56,26 2 112,52 60.760,80      

    208 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ (Επιστροφές Ολοήµερου)                         

∆ΗΜ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΨΩΜΟΤΟΠΙ 2                                 

ΝΗΠ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΨΩΜΟΤΟΠΙ 2                     

ΝΗΠ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΑΡΠΕΡΗ 2                     

21 
∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΨΩΜΟΤΟΠΙ - 

ΚΑΡΠΕΡΗ                                         
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΑΡΠΕΡΗ 5 11 Α 540 ΜΙΚΡΟ 6,80 1,50 0,00 5,30 0,00 6,80 1 21,70 1 21,70 11.718,00      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο, 2ο ΝΙΓΡΙΤΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1ο, 2ο & 3ο ΝΙΓΡΙΤΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

                          

ΝΗΠ1 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                        

ΓΥΜ ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 13                    22 
ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ                                               

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ2 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 23 38 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,20 1,45 0,00 2,75 0,00 4,20 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

23 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ ∆ΗΜ3 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 16 16 Α 540 ΜΙΚΡΟ 9,70 1,05 0,00 7,80 0,85 9,70 1 23,50 2 47,00 25.380,00      

    54 #REF!                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ                                 

∆ΗΜ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 7                                 

ΝΗΠ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1                    

ΝΗΠ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1                    

∆ΗΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 7                    

ΝΗΠ ∆ΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2                    

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 6                    

ΝΗΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1                    

∆ΗΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 11                    

ΝΗΠ ΟΡΕΣΚΕΙΑ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2                    

24 
ΑΧΙΝΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - ∆ΑΦΝΗ - 
ΟΡΕΣΚΕΙΑ - ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - 

ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 

∆ΗΜ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 3 41 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 27,80 8,00 0,30 17,70 1,80 27,80 1 88,43 2 176,86 95.504,40      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (Επιστροφές Ολοήµερου)                         
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∆ΗΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΟΥΜΝΙΚΟ 2                                 

∆ΗΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ 5                    

∆ΗΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ∆ΑΦΝΗ 3                    

∆ΗΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΠΑΤΡΙΚΙ 3                    

25 

ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΟΥΜΝΙΚΟ - 
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ∆ΑΦΝΗ - 

ΠΑΤΡΙΚΙ - ΑΧΙΝΟΣ                                      
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΑΧΙΝΟΣ 3 16 Α 540 ΜΙΚΡΟ 25,00 7,50 0,50 14,50 2,50 25,00 1 55,50 1 55,50 29.970,00      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ                         

∆ΗΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 18                                 
26 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ    (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - 

∆.Ε.) ΓΥΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 8 26 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,30 0,80 0,00 5,00 0,50 6,30 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

∆ΗΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 13                                 

ΝΗΠ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1                     27 
ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                             

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 13 27 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,80 1,20 0,00 3,60 0,00 4,80 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

ΓΥΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1                                 

∆ΗΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 10                     

ΓΥΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2                     

ΓΥΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 3                     

ΝΗΠ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1                     

∆ΗΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 17                     

28 

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΗΣΑΜΙΑ -  

∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                    
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 6 40 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,00 2,40 0,00 7,60 0,00 10,00 1 36,63 2 73,26 39.560,40      

∆ΗΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 16                                 

ΓΥΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 11                     

ΓΥΜ ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2                      

29 
ΒΕΡΓΗ - ΛΥΓΑΡΙΑ - 

∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                                                         
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 2 31 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,30 3,30 0,00 5,00 0,00 8,30 1 35,04 2 70,08 37.843,20      

    93 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ (Επιστροφές Ολοήµερου)                         

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  - ΣΗΣΑΜΙΑ 1                                 

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 5                     

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ 5                     

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΒΕΡΓΗ  2                     

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 8                     

30 

∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΣΗΣΑΜΙΑ - ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - 
ΒΕΡΓΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 

ΑΜΠΕΛΟΙ                                               
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΑΜΠΕΛΟΙ 4 25 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 23,50 7,50 0,00 15,50 0,50 23,50 1 75,84 1 75,84 40.953,60      

    
#RE
F! 

#REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΗΣ                          

31 ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΑΓΙΟΣ 
∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΙΒΗΡΑ - 

∆ΗΜ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2                                 
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ΝΗΠ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1                    

ΓΥΜ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1                    

ΛΥΚ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1                    

ΓΥΜ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1                    

∆ΗΜ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 4                    

ΝΗΠ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1                    

ΓΥΜ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 11                    

ΛΥΚ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 10                    

ΝΗΠ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 5                    

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ                        
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

∆ΗΜ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 9 46 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,20 1,60 0,00 10,00 0,60 12,20 1 39,31 2 78,62 42.454,80      

ΓΥΜ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 9                                 

ΛΥΚ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 7                     

ΝΗΠ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2                     

∆ΗΜ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 10                     

ΓΥΜ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 6                                 

32 
ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΕΥΚΑΡΠΙΑ - 

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ                         
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΛΥΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 6 40 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 16,90 2,73 0,25 13,82 0,10 16,90 1 50,64 2 101,28 54.691,20      

ΓΥΜ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 1                                 

ΛΥΚ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 5                     

ΝΗΠ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 4                     

∆ΗΜ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 17                      

33 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΤΡΑΓΙΛΟΣ - 

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ                           
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2 29 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,30 1,80 0,20 5,10 1,20 8,30 1 33,11 2 66,22 35.758,80      

    86 #REF!                           

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.  ΝΙΓΡΙΤΑΣ                             

ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                                 

ΕΠΑΛ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                    

ΕΠΑΛ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                    

ΕΠΑΛ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                    

ΕΠΑΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 8                    

ΕΠΑΛ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                    

ΕΠΑΛ ΙΒΗΡΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                    

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΕΠΑΛ ∆ΑΦΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                    

ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                    

ΕΠΑΛ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                    

34 ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΕΥΚΑΡΠΙΑ - 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΤΡΑΓΙΛΟΣ - 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - ΙΒΗΡΑ - 

ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - 
ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ∆ΑΦΝΗ - 

ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ - 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ -ΧΟΥΜΝΙΚΟ - 

ΝΙΓΡΙΤΑ (ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                    
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ΕΠΑΛ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2 31 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 66,40 8,80 0,90 54,90 1,80 66,40 0 164,47 2 328,94 177.627,60      

ΓΥΜ ∆ΑΦΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                                 

ΛΥΚ ∆ΑΦΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                    

ΛΥΚ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                    

ΓΥΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                    

ΛΥΚ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                    

ΓΥΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 7                    

ΓΥΜ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                    

35 
∆ΑΦΝΗ - ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - 
ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΟΥΜΝΙΚΟ - 

ΝΙΓΡΙΤΑ (ΓΥΜΝ.-ΓΕΛ) 

ΛΥΚ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1 26 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 20,90 3,10 0,00 17,80 0,00 20,90 0 50,89 2 101,78 54.961,20      

ΕΠΑΛ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                                 

ΓΥΜ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΛΥΚ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5                     

ΓΥΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                     

ΕΠΑΛ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 7                     

ΛΥΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5                                 

36 
ΑΧΙΝΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - 

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 

ΓΥΜ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 12 40 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 20,10 4,80 0,00 15,30 0,00 20,10 0 53,32 2 106,64 57.585,60      

ΕΠΑΛ ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                                 

ΕΠΑΛ ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                     

ΓΥΜ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                     

ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                     

∆ΗΜ1 ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 7                     

ΛΥΚ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6                                 

37 
ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ - 

ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 
(ΚΟΙΝΟ ΠΕ-∆Ε) 

ΓΥΜ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 9 31 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 35,30 4,20 0,00 26,60 4,50 35,30 1 96,29 2 192,58 103.993,20      

ΕΠΑΛ ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                                 

ΕΠΑΛ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΕΠΑΛ ΒΑΡΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΕΠΑΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΛΥΚ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 8                     

ΛΥΚ ΛΥΓΑΡΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΕΠΑΛ ΛΥΓΑΡΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                     

ΛΥΚ ΣΗΣΑΜΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                     

38 ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ 
- ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΒΑΡΙΚΟ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΛΥΓΑΡΙΑ - 

ΣΗΣΑΜΙΑ - ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΝΙΓΡΙΤΑ 

ΕΠΑΛ ΣΗΣΑΜΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 7                     
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ΓΥΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5                     

ΛΥΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                     

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4 45 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 43,20 8,10 0,00 35,10 0,00 43,20 0 109,26 2 218,52 118.000,80      

ΛΥΚ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                                 

ΕΠΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5                     

ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3                     

ΛΥΚ ΑΜΠΕΛΟΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΕΠΑΛ ΒΕΡΓΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2                     

ΛΥΚ ΒΕΡΓΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 8                     

ΕΠΑΛ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4                     

ΓΥΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1                                 

39 
ΑΜΠΕΛΟΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ -
ΒΕΡΓΗ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 

ΛΥΚ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5 36 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 23,40 4,80 0,00 18,60 0,00 23,40 0 60,17 2 120,34 64.983,60      

    173 #REF!                           

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 14                                 

40 

∆ΗΜ.ΣΧ. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑΣ - 
∆ΗΜ.ΣΧ. ΚΑΛΩΝ ∆ΕΝ∆ΡΩΝ - 

ΣΕΡΡΕΣ 
(∆ΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 

∆ΗΜ 

ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4 18 Α 30 ΜΙΚΡΟ 21,50 5,70 0,00 15,80 0,00 21,50 0 37,72 2 75,44 2.263,20     

                                
41 

1ο, 2ο & 3ο ∆ΗΜ.ΣΧ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 
- ΣΕΡΡΕΣ 

(∆ΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) 
∆ΗΜ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 43 

43 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 24,00 6,30 0,00 17,70 0,00 24,00 0 65,03 2 130,06 3.901,80     

               ΣΥΝΟΛΟ : 3.723,06 1.905.647,40 2.382.059,25 372.306,00 2.754.365,25 38.112,95 
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3η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ  

  
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 

∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 

540ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ 
Εκτός 

Οικισµού 

α/α   ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες µετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθη
τών 

 
Χρεούµ

ενη 
∆/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

Ηµερες 
Εργασί

ας 

                       
ΜΕΓΑ

ΛΟ 
ή 

ΜΙΚΡΟ 
Λεωφ
ορείο 

ΧΛΜ 
Μονής 
∆ιαδρ
οµής 

σε 
Χάρτη 
Googl

e 
κλίση 
οδού 
µικρή 
(<=5%) 

κλίση 
οδού 
µεγαλ

η 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
µικρή 
(<=5%) 

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%) 

Άθροι
σµα 
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

∆ια 
δροµής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 
Ηµερησ

ίως 
προ 
ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  
540 ή 30 
ηµερών 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
µος Τµήµατος 
µε δικαίωµα 
προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσ

ης 5 
µηνης 

παράταση
ς χωρίς 

ΦΠΑ 

Προϋπολ
ογισµος 

Τµήµατος 
συµπεριλ
αµβανοµέ

νων 
δικαιωµάτ

ων 
προαίρεσ
ης (25% & 

5µηνης 
παράταση
ς) χωρίς 

ΦΠΑ 

Απαιτούµε
νη 

Εγγυητική 
Επιστολή 
Συµµετοχή

ς 

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΠΟΥ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ        

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                              

ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                    

ΕΠΑΛ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2                    

ΕΠΑΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                    

1 

ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ - 
ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ - 

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ -
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 12 17 Β 540 ΜΙΚΡΟ 60,90 6,50 0,30 53,80 0,30 60,90 0 94,45 2 188,90 102.006,00     

ΛΥΚ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 9                              

ΕΠΑΛ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 10                    

ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4                    

ΛΥΚ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2                    

∆ΗΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ  4                    

ΓΥΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4                    

2 
 ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                                  
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ  21 54 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,70 3,50 0,00 4,20 0,00 7,70 1 34,14 2 68,28 36.871,20     

ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                            

ΕΠΑΛ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 7                    

ΕΠΑΛ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 9                    

ΛΥΚ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 8                     

3 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 

- ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΧΟΡΤΕΡΟ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

ΓΥΜ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 9 37 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 25,40 5,50 0,00 19,90 0,00 25,40 0 66,01 2 132,02 71.290,80     

ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                            

ΕΠΑΛ ΓΟΝΙΜΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 6                    

ΕΠΑΛ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

ΛΥΚ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

4 
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΓΟΝΙΜΟ - 

ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

ΓΥΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3 16 Β 540 ΜΙΚΡΟ 23,10 3,10 0,00 20,00 0,00 23,10 0 36,42 2 72,84 39.333,60     

5 ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΕΠΑΛ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                                 
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ΓΥΜ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 12                    

ΛΥΚ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 8                    

ΕΠΑΛ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

ΛΥΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                              

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

ΓΥΜ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5 32 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 29,00 2,60 0,00 23,80 2,60 29,00 0 69,03 2 138,06 74.552,40     

ΛΥΚ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                            

ΕΠΑΛ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 7                    

ΕΠΑΛ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2                    

ΛΥΚ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

∆ΗΜ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 1                    

ΕΠΑΛ ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                    

ΓΥΜ ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                    

∆ΗΜ1 ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

ΕΠΑΛ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                              

6 

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - 
ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - 

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ 
- ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                           

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1 23 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 39,70 1,15 2,20 18,65 17,70 39,70 0 111,11 2 222,22 119.998,80     

∆ΗΜ3 ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 19                            

ΛΥΚ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4                    

ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                    

ΓΥΜ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5                    

∆ΗΜ3 ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2                    

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                    

ΛΥΚ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2                    

7 

ΧΟΡΤΕΡΟ - ΚΑΜΑΡΩΤΟ - 
ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                                          

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 8 44 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,00 1,80 0,20 9,80 0,20 12,00 1 39,94 2 79,88 43.135,20     

ΛΥΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3                            

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 10                    

ΕΠΑΛ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 9                    

8 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 21 43 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,20 1,10 0,40 10,70 0,00 12,20 0 33,44 2 66,88 36.115,20     

    223 
#REF

! 
                  

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ                         

ΓΥΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 6                                 

∆ΗΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 14                     

∆ΗΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 18                     

9 
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΓΟΝΙΜΟ - 

ΒΥΡΩΝΕΙΑ                                               
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 10 48 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,90 2,50 0,00 4,40 0,00 6,90 1 31,81 2 63,62 34.354,80     

ΛΥΚ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 3                                 10 ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - 
ΟΜΑΛΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ                      
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΕΠΑΛ Ηρ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 1                    
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(ανταπόκριση) 

∆ΗΜ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ  2                     

ΓΥΜ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ  4                     

ΛΥΚ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 1                    

ΓΥΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 1                    

∆ΗΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 11                    

ΝΗΠ ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 4                    

∆ΗΜ ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 7                    

ΛΥΚ ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 4                    

ΓΥΜ ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2 40 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,10 2,82 0,48 8,50 0,30 12,10 1 44,28 2 88,56 47.822,40     

    48 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ(Επιστροφές Ολοήµερου)                         

∆ΗΜ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ 1                                 

∆ΗΜ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΓΟΝΙΜΟ 1                    

∆ΗΜ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΟΜΑΛΟ 5                    

11 

ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΜΕΓΑΛΟΧΡΙ - 
ΓΟΝΙΜΟ - ΟΜΑΛΟ - 

ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ                                      
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ 1 8 Α 540 ΤΑΞΙ 20,30 4,40 0,10 15,60 0,20 20,30 1 27,51 1 27,51 14.855,40     

    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ                                   

∆ΗΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ 23                                 
12 

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ - 
ΚΕΡΚΙΝΗ 

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ 14 37 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,60 1,75 0,40 5,05 0,40 7,60 1 31,81 2 63,62 34.354,80     

    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑΣ                                   

13 ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ ΓΥΜ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ 22 22 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,60 1,50 0,00 3,10 0,00 4,60 0 26,15 2 52,30 28.242,00     

    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ             

∆ΗΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 18                                 

∆ΗΜ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 2                    

ΛΥΚ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2                     

14 
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - 

ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΚΑΤΩ 
ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 13 35 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 9,90 1,05 1,15 5,20 2,50 9,90 1 40,76 2 81,52 44.020,80     

    #REF! #REF!                   

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ               

ΛΥΚ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 14                                 

ΛΥΚ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 7                    

15 ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ  - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 

ΓΥΜ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2                    
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ΓΥΜ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 4                    

ΛΥΚ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 9 36 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 16,00 4,10 0,60 10,30 1,00 16,00 0 49,56 2 99,12 53.524,80     

ΛΥΚ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 16                                 

ΓΥΜ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ  12                     

∆ΗΜ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ 3                    

ΛΥΚ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 3                              

16 
ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ 

- ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 

ΓΥΜ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 37 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 15,40 1,10 0,40 11,90 2,00 15,40 0 41,10 2 82,20 44.388,00     

ΛΥΚ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 8                                 
17 

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΚΑΤΩ 
ΠΟΡΟΪΑ 

ΓΥΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 12 20 Β 540 ΜΙΚΡΟ 5,70 0,50 0,70 4,40 0,10 5,70 0 16,05 2 32,10 17.334,00     

    73 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΕΠΑ.Λ. ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ/ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ           

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 8                                 

∆ΗΜ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 6                    

ΓΥΜ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1                    

ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 7                    

18 

ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΑΝΑΤΟΛΗ - 
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 

- ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ                                       
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 4 26 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 25,50 4,00 2,50 14,50 4,50 25,50 1 85,38 2 170,76 92.210,40     

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2                                 

ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2                    

∆ΗΜ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1                    

ΓΥΜ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1                    

∆ΗΜ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 3                    

ΕΠΑΛ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1                    

ΓΥΜ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1                    

∆ΗΜ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 3                    

ΛΥΚ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1                    

∆ΗΜ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2                    

ΓΥΜ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2                    

∆ΗΜ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1                    

19 

ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ - 
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - 
ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ -

ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ                                       
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 22 42 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 26,30 6,90 0,00 19,00 0,40 26,30 1 80,12 2 160,24 86.529,60     

    26 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ (Επιστροφές Ολοήµερου)             

∆ΗΜ ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 1                                 

∆ΗΜ ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ 1                    20 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - 

Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ                                  
(επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ 3 5 Α 540 ΤΑΞΙ 9,30 2,10 0,00 7,20 0,00 9,30 1 16,58 1 16,58 8.953,20     
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    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΠΟΥ               

∆ΗΜ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΧΑΡΟΠΟ 9                                 

ΝΗΠ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΧΑΡΟΠΟ 5                    

ΝΗΠ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΠΟ 7                    

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΠΟ 6                    

21 
ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - 

ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - Σ.Σ. 
ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΧΑΡΟΠΟ 

∆ΗΜ Σ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΧΑΡΟΠΟ 1 28 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 20,10 2,00 0,80 16,80 0,50 20,10 1 55,90 2 111,80 60.372,00     

    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ                                   

                                  
22 

ΚΑΜΑΡΩΤΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

∆ΗΜ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 5 5 Α 540 ΤΑΞΙ 3,70 0,65 0,00 3,05 0,00 3,70 1 10,98 2 21,96 11.858,40     

                                  

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ                               

∆ΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 8                                 

∆ΗΜ ΛΕΥΚΩΝΑΣ (οικισµός) - ΛΈΥΚΩΝΑΣ 10                     23 
ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ                                  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 5 23 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,90 2,00 0,00 4,90 0,00 6,90 1 31,81 2 63,62 34.354,80     

    #REF! 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ                         

ΛΥΚ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8                                 

ΛΥΚ ΤΡΙΑ∆Α - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2                    24 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΤΡΙΑ∆Α - 

ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                       
(ΜετΕπιβίβαση για Προβατά) 

ΛΥΚ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 13 Β 540 ΜΙΚΡΟ 16,70 2,00 0,30 14,10 0,30 16,70 0 28,17 2 56,34 30.423,60     

∆ΗΜ ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1                                 

ΛΥΚ ΡΙΖΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1                    

ΛΥΚ ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2                    

ΓΥΜ ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2                    

25 

ΡΙΖΑΝΑ - ΙΣΩΜΑ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                                                  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)                     
(ΜετΕπιβίβαση για Προβατά) 

ΓΥΜ ΡΙΖΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1 7 Α 540 ΤΑΞΙ 28,40 2,00 0,50 8,30 17,60 28,40 0 36,61 2 73,22 39.538,80     

ΛΥΚ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3                                 

ΛΥΚ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2                    

ΛΥΚ Χειµ.Τριάδ.Ζευγ.Ισωµ.Ριζ.-Στρυµονικό 16                    

26 

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - 
ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ                       
(ΜετΕπιβίβαση από 

Στρυµονικό) 

ΛΥΚ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 14 35 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 17,00 1,80 0,20 15,00 0,00 17,00 0 42,48 2 84,96 45.878,40     

∆ΗΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2                                 

ΝΗΠ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2                    

ΛΥΚ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 25                             

27 

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΚΑΤΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 

- ΠΡΟΒΑΤΑΣ                                               
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΛΥΚ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2 31 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,90 3,40 0,00 5,50 0,00 8,90 1 36,77 2 73,54 39.711,60     
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ΛΥΚ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 7                                 

∆ΗΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8                    

ΛΥΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4                    

ΝΗΠ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 2                    

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8                             

28 

ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ - 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ           (ΚΟΙΝΟ 
Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4 33 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 22,60 3,70 0,00 18,90 0,00 22,60 1 61,52 2 123,04 66.441,60     

    86 
#REF

! 
                          

   ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΑ (Επιστροφές Ολοήµερου)                           

ΝΗΠ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 2                                 

ΝΗΠ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ   2                    

∆ΗΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ   4                    

29 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ 
-  ΒΑΜΒΑΚΙΑ - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ (επιστροφή 
ολοήµερου)  

∆ΗΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -  3 11 Α 540 ΜΙΚΡΟ 20,10 3,10 0,00 17,00 0,00 20,10 1 37,89 1 37,89 20.460,60     

    #REF! #REF!                   

   
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

                            

ΝΗΠ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 1                                 

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 3                    

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 5                    

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 1                    

∆ΗΜ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 6                    

ΓΥΜ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2                    

ΛΥΚ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2                    

ΝΗΠ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 1                    

∆ΗΜ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 6                    

ΛΥΚ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 1                    

∆ΗΜ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 4                    

ΓΥΜ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 6                    

ΛΥΚ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 3                    

30 

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - 
ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - Α∆ΕΛΦΙΚΟ - 

ΚΟΥΜΑΡΙΑ -  ΚΑΤΩ 
ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ                  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 20 61 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 15,40 5,40 0,00 10,00 0,00 15,40 1 54,10 2 108,20 58.428,00     

ΝΗΠ1,2 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 8                                 

∆ΗΜ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 9                     

ΛΥΚ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 9                     

31 
ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ                                               

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥΜ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 9 35 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,50 1,90 0,00 2,60 0,00 4,50 1 31,81 2 63,62 34.354,80     

    61 
#REF

! 
                          

   
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ  (Επιστροφές 
Ολοήµερου) 
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∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ 1                                 

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - Α∆ΕΛΦΙΚΟ 4                    

ΝΗΠ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - Α∆ΕΛΦΙΚΟ  1                    

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ   2                    

32 

ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ  
- Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ 

- ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ                             
(επιστροφή ολοήµερου) 

ΝΗΠ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ 1 9 Α 540 ΤΑΞΙ 12,50 3,10 0,00 9,40 0,00 12,50 1 19,81 1 19,81 10.697,40     

       #REF! 
#REF

! 
                   

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : 5ο, 11ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ / 1ο, 3ο, 5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΕΡΡΩΝ/ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ / 1ο, 2ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ           

∆ΗΜ11 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                 

∆ΗΜ11 ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3                     

ΕΠΑΛ1 ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3                     

ΓΥ1 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ  1                     

ΓΥ5 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ  2                     

ΛΥ1 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ  2                     

33 
ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΜΕΤΟΧΙ - 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΠΑΛ 1)                                                 
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

ΓΥ5 ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ 6 18 Β 540 ΜΙΚΡΟ 18,80 2,50 1,10 5,00 10,20 18,80 1 42,25 2 84,50 45.630,00     

ΛΥ1 ΟΡΕΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 11                                 

ΓΥ3 ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ 18                     

ΜΟΥ ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ - ΣΕΡΡΕΣ 4                     

ΕΠΑΛ1 ΟΡΕΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                     

34 

ΚΑΤΩ ΟΡΕΙΝΗ - ΑΝΩ 
ΟΡΕΙΝΗ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ -

ΣΕΡΡΕΣ       
(ΛΥΚ1,ΓΥΜ3,ΜΟΥ,ΕΠΑΛ1,2)                                      

ΕΠΑΛ2 ΟΡΕΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 6 41 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 31,00 1,50 2,80 8,50 18,20 31,00 0 96,74 2 193,48 104.479,20     

∆ΗΜ5 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 23                                 

ΕΠΑΛ2 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5                     

ΛΥ1 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 10                      

35 
ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                  
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)                             

(∆ΗΜ5, ΓΥΜ3. ΛΥΚ1, ΕΠΑΛ2)  

ΓΥ3 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 13 51 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 13,90 3,65 0,45 2,40 7,40 13,90 1 56,99 2 113,98 61.549,20     

    59 
#REF

! 
                          

    ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ                                

∆ΗΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 7                                 

∆ΗΜ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 7                      36 

∆ΗΜ. ΣΧ. ΠΡΟΒΑΤΑ - 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑΣ - 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

(∆ΗΜ.ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ) ∆ΗΜ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 15 29 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 19,00 7,50 0,00 11,50 0,00 19,00 0 58,48 2 116,96 3.508,80     

               ΣΥΝΟΛΟ   : 3.254,13 1.697.580,60 2.121.975,75 325.413,00 2.447.388,75 33.951,61 
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4η ΟΜΑ∆Α: ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

  
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 

∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 

540ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α  ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες 
µετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθητ

ών 

 
Χρεο
ύµεν

η 
∆/νσ

η 
Εκπ. 
Α/β 
ή 

Β/β 

Ηµερες 
Εργασίας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορε

ίο ή 
τύπου 
ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 
∆ιαδρο

µής 
σε 

Χάρτη 
Google 

κλίσ
η 

οδο
ύ 

µικρ
ή 

(<=5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

κλίσ
η 

οδο
ύ 

µικρ
ή 

(<=5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

Άθροι
σµα 
ΧΛΜ 

Συν 
οδό

ς 
0/1 

Μέγι
στο 

Κόστ
ος 

Μον
ής 
∆ια 

δροµ
ής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 
Ηµερησί
ως προ 

ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  

540 ηµερών 
χωρις ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
µος Τµήµατος 
µε δικαίωµα 
προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσης 5 

µηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισµ
ος Τµήµατος 

συµπεριλαµβα
νοµένων 

δικαιωµάτων 
προαίρεσης 

(25% & 5µηνης 
παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούµ
ενη 

Εγγυητική 
Επιστολή 
Συµµετοχ

ής 

ΕΠΑΛ2 ΠΕΘΕΛΙΝΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   

ΕΠΑΛ2 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                     

ΕΠΑΛ1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                     

ΕΠΑΛ2 ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΣΕΡΡΕΣ 3                    

ΕΠΑΛ2 ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 4                   

ΕΠΑΛ1 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

3                   

ΕΠΑΛ2 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

11                   

 
 

1 

ΠΕΘΕΛΙΝΟ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ 
- ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΨΥΧΙΚΟ - 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                    

(2ο ΕΠΑΛ - 1ο ΕΠΑΛ - 
ΠΛ.ΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΜΟΥ 
ΠΛ.ΙΚΑ (Εθνική)- 
ΣΕΡΡΕΣ 

27 51 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 35,80 8,90 0,00 26,90 0,00 35,80 0 95,80 2 191,60 103.464,00     

ΕΠΑΛ1 ΜΕΤΑΛΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΠΑΛ1 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

4                      

ΕΠΑΛ1 ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ 
6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (& 
φανάρια) - ΣΕΡΡΕΣ 

10                     

2 

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ  
-ΤΟΥΜΠΑ  - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ  

- ΣΕΡΡΕΣ                                                
(ΑΗ∆ΟΝΙΑ - 6ο ΓΥΜΝ.-  
ΜΟΥΣΙΚΟ - 1ο ΕΠΑΛ) 

ΜΟΥ ΑΗ∆ΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 17 37 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 36,50 7,60 0,00 28,10 0,80 36,50 0 94,90 2 189,80 102.492,00      

ΕΠΑΛ1 
ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                                   

ΕΠΑΛ2 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 4                      

ΕΠΑΛ1 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ2 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 5                      

ΕΠΑΛ1 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

3 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - 
ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 
- ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ -  ΑΝΩ 

ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 
(1οΕΠΑΛ - 2ο ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ2 
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                      
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ΕΠΑΛ2 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3 22 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 52,00 8,90 0,00 43,10 0,00 52,00 0 129,47 2 258,94 139.827,60      

ΕΠΑΛ1 ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΠΑΛ2 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΠΑΛ1 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

5                      

ΕΠΑΛ2 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

4                      

ΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                     

ΕΠΑΛ1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                     

ΛΥ5 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

21                      

ΜΟΥ ΝΙΣΣΑΝ - ΣΕΡΡΕΣ 16                      

4 

  ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ - 
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΝΕΑ 
ΤΥΡΟΛΟΗ - ΚΑΛΑ 
∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ                                                                 

(1ο ΕΠΑΛ - 5ο ΛΥΚ.- 
ΝΙΣΣΑΝ - 2ο ΕΠΑΛ - 

ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ)  

ΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 16 70 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 39,90 13,30 0,00 26,60 0,00 39,90 0 114,91 2 229,82 124.102,80      

ΜΟΥ 
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                                   

ΜΟΥ 
ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                      

ΕΠΑΛ2 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΛΥ5 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΛΥ2 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 10                      

ΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 15                      

ΜΟΥ 
12ο ∆.ΣΧΟΛΕΙΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                      

5 

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΝΈΟ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ                    

(ΠΕΖΙΚΑ - 12ο ∆.ΣΧ.- 5ο 
ΛΥΚΕΙΟ - 2ο ΛΥΚΕΙΟ -  2ο 

ΕΠΑΛ -  ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΜΟΥ ΠΕΖΙΚΑ - ΣΕΡΡΕΣ 6 42 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 70,60 8,70 0,60 60,30 1,00 70,60 0 170,99 2 341,98 184.669,20      

ΜΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                 

ΜΟΥ 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

8                      

ΜΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

6 

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ 
(Πλάτανος)  - ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΜΟΥ 
ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ 
(Πλάτανος) - ΣΕΡΡΕΣ 

21 32 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 20,10 4,30 0,00 15,80 0,00 20,10 0 52,11 2 104,22 56.278,80      

7 ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΣΑ - 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ - 

ΕΠΑΛ1 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   
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ΕΠΑΛ2 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΠΑΛ2 ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΕΠΑΛ1 ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΠΑΛ2 
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

8                      

ΕΠΑΛ1 
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                      

ΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 7                      

ΜΟΥ ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ 2ο ΕΠΑΛ - ΣΕΡΡΕΣ 5                      

ΜΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 10                      

ΜΟΥ 
40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ - 
ΣΦΑΓΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 

6                      

ΤΕΡΠΝΗ - ΠΕΠΟΝΙΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑ - 

ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ -  
ΣΕΡΡΕΣ                                  

(1ο ΕΠΑΛ -  2ο ΓΥΜΝ.- 4ο 
ΓΥΜΝ.-2o ΕΠΑΛ - 

ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΜΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 9 60 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 79,70 6,40 0,00 49,50 0,00 55,90 0 131,56 2 263,12 142.084,80       

ΜΟΥ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   

ΜΟΥ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΜΟΥ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΜΟΥ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΜΟΥ ΣΚΟΥΛΙ∆ΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5                      

ΜΟΥ 
∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ 
(Εργ.Κέντρο) - ΣΕΡΡΕΣ 

16                      

8 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ 
- ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
- ΒΑΛΤΕΡΟ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - 

ΚΑΡΠΕΡΗ - ΚΑΛΑ 
∆ΕΝ∆ΡΑ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 

- ΣΕΡΡΕΣ                      
(ΣΚΟΥΛΙ∆Η - 

∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 
ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ) - 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΜΟΥ 
ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

11 50 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 76,30 8,40 0,00 67,90 0,00 76,30 0 178,76 2 357,52 193.060,80      

9 ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΕΠΑΛ2 ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - 1                                   
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ΣΕΡΡΕΣ 

ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΜΟΥ ΠΡΩΤΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

EΠΑΛ2 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ2 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΜΟΥ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 4                      

ΜΟΥ 
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                      

ΜΟΥ ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΜΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΣΕΡΡΕΣ 10                      

ΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΜΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 5                      

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΠΡΩΤΗ - 
ΑΓΓΙΣΤΑ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - 
ΓΑΖΩΡΟΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 

-ΧΡΥΣΟ- ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - 
ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΕΦΑΑ) 

- ΣΕΡΡΕΣ                  
(ΜΟΥΣΙΚΟ - 2ο ΕΠΑΛ - 1ο 

ΕΠΑΛ) 

ΜΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΕΦΑΑ) - ΣΕΡΡΕΣ 

5 43 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 115,70 9,10 1,45 101,65 3,50 115,70 0 271,47 2 542,94 293.187,60      

ΕΕΕΕΚ 
ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                                   

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

3                      

ΕΕΕΕΚ 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

6                      

10 

ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΤΩ 

ΑΜΠΕΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 
(ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ 
ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 11 Β 540 ΜΙΚΡΟ 40,20 4,20 0,00 36,00 0,00 40,20 1 70,24 2 140,48 75.859,20      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   

ΕΙ∆.∆ΗΜ. 
ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΕΕΕΚ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΕΕΕΚ 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

4                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

11 

ΚΑΡΠΕΡΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ 
- ΠΡΟΒΑΤΑΣ - 

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΝΩ 
ΚΑΜΗΛΑ - ΑΝΩ 

ΜΗΤΡΟΥΣΙ  - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ                         

(ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1 13 Β 540 ΜΙΚΡΟ 41,70 5,50 0,00 36,20 0,00 41,70 1 74,10 2 148,20 80.028,00      
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ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                                   

ΕΙ∆.ΝΗΠ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.ΝΗΠ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

3                      

ΕΕΕΕΚ 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

12 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ - ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - 

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ - 
ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ -                                                                         
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 15 Β 540 ΜΙΚΡΟ 32,40 9,60 0,05 22,75 0,00 32,40 1 66,79 2 133,58 72.133,20      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                                   

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΑΝΘΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

13 

ΝΙΚΟΛΕΙΑ - ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΕΡΠΝΗ - 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - 

ΑΝΘΗ -  ΠΕΠΟΝΙΑ - 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ 

ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 15 Β 540 ΜΙΚΡΟ 63,80 12,80 0,00 51,00 0,00 63,80 1 120,47 2 240,94 130.107,60      

ΕΕΕΕΚ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

14 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΓΑΖΩΡΟΣ - 
ΧΡΥΣΟ - ΟΙΝΟΥΣΑ - 

ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ -             
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2 9 Β 540 ΤΑΞΙ 37,50 7,30 5,40 22,30 2,50 37,50 1 46,28 2 92,56 49.982,40      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                   15 ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
ΒΑΛΤΕΡΟ - ΝΕΑ 

ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      
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ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΕΕΕΚ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΕΕΕΕΚ 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΕΕΕΚ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

(ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 
ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2 12 Β 540 ΜΙΚΡΟ 44,10 9,80 0,00 34,30 0,00 44,10 1 86,10 2 172,20 92.988,00      

ΕΙ∆.∆.ΒΑΜΒ 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

2                                   

ΕΙ∆.∆.ΒΑΜΒ 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1                      

ΕΙ∆.∆.ΒΑΜΒ 
ΧΑΡΟΠΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1                      

16 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ -  
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΧΑΡΟΠΟ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΕΙ∆ΙΚΟ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

(ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ) 

ΕΙ∆.∆.ΒΑΜΒ 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1 5 Α 540 ΤΑΞΙ 27,70 3,47 0,00 24,23 0,00 27,70 1 34,26 2 68,52 37.000,80      

               ΣΥΝΟΛΟ   : 3.476,42 1.877.266,80 2.346.583,50 347.642,00 2.694.225,50 37.545,34 
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5η ΟΜΑ∆Α: ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ έως και Β' ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ  

Καθορισµός ∆ροµολογίων σύµφωνα µε τον αριθµό των δικαιούµενων µεταφοράς µαθητών ανά σχολική µονάδα 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 

∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 

ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α   ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες 
µετακινήσεις 

Πλη 
Μα
θ 

Συν 
Μαθη
τών 

 
Χρεούµ

ενη 
∆/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

Ηµε
ρες 
Εργ
ασία

ς 

                       
ΜΕΓΑ

ΛΟ 
ή 

ΜΙΚΡ
Ο 

Λεωφ
ορείο 

ή 
τύπου 
ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 
∆ιαδρο

µής 
σε 

Χάρτη 
Google 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

Άθρ. 

ΧΛΜ 

Συν 
οδό

ς 
0/1 

Μέγι
στο 
Κόσ
τος 
Μον
ής 
∆ια 
δρο
µής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 

Ηµερησίως 
προ ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  

540 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολ
ογισµος 

Τµήµατος 
µε 

δικαίωµα 
προαίρεσ

ης 25% 
χωρίς 
ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσ

ης 5 
µηνης 

παράταση
ς χωρίς 

ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
µος Τµήµατος 
συµπεριλαµβ

ανοµένων 
δικαιωµάτων 
προαίρεσης 

(25% & 
5µηνης 

παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής 

28                                   
1 

ΣΕΡΡΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟ 
∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΣΕΡΡΩΝ                     

ΕΙ∆.∆ΗΜ 
ΕΙ∆.ΝΗΠ 

ΣΕΡΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ 

3 31 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,30 9,90 0,00 2,40 0,00 12,30 1 61,37 2 122,74 66.279,60      

                             

                                  
2 

ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ                                            

(Μόνο επιστροφή ολοήµερου) 
ΕΙ∆.∆ΗΜ ΣΕΡΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ 8 

8 Α 540 ΤΑΞΙ 9,30 3,00 0,00 6,30 0,00 9,30 1 16,77 1 16,77 9.055,80      

                                   

                                  
3 

ΣΕΡΡΕΣ - ΕΙ∆ΙΚΟ ΓΥΜΝ.-
ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

ΕΙ∆.ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ 43 

43 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 15,10 13,40 0,00 1,70 0,00 15,10 1 77,29 2 154,58 83.473,20      

                        

                                  
4 ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ   ∆ΗΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ 41 

41 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,40 0,60 0,04 2,76 0,00 3,40 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

                        

ΝΗΠ1,2 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 10                                   

ΝΗΠ1,2 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

7                     

∆ΗΜ ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 16                     

5 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

∆ΗΜ 
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ 

6 39 Β 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,70 2,10 0,00 2,60 0,00 4,70 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

                        

                                  
6 

ΑΛΙΜΠΕΚΙΟΙ - 2ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΣΕΡΡΩΝ                                                               

(µόνο Α, Β &Γ τάξη) 
∆ΗΜ2 

ΑΛΙΜΠΕΚΙΟΙ - 2ο 
∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΕΡΡΩΝ 

41 

41 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,50 3,50 0,00 0,00 0,00 3,50 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

                        

∆ΗΜ14 ΟΙΝΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 29                                   
7 

ΟΙΝΟΥΣΣΑ (όλες οι τάξεις) - 
ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ (Α,Β,Γ & ∆ τάξη) -             

14ο ∆ΗΜ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ                                                   ∆ΗΜ14 ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 22 51 Α 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,70 1,20 0,55 1,95 0,00 3,70 1 31,81 2 63,62 34.354,80      

                        

ΝΗΠ 
ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ - 
ΟΙΝΟΥΣΣΑ  

4                                   
8 

ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - 
ΟΙΝΟΥΣΣΑ (Νηπ/γείο) 

ΝΗΠ ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΟΙΝΟΥΣΣΑ 5 9 Α 540 ΤΑΞΙ 4,40 1,20 0,55 2,65 0,00 4,40 1 11,93 2 23,86 12.884,40      

               ΣΥΝΟΛΟ   : 572,43 309.112,20 386.390,25 57.243,00 443.633,25 6.182,24 
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6η ΟΜΑ∆Α: ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ 

Καθορισµός ∆ροµολογίων σύµφωνα µε τον αριθµό των δικαιούµενων µεταφοράς µαθητών ανά σχολική µονάδα 
Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 

∆ιαδροµής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 30 

ηµερών 
  

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α   ∆ροµολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούµενες 
µετακινήσεις 

Πλ
η 

Μα
θ 

Συν 
Μαθη
τών 

 
Χρεού
µενη 

∆/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

Ηµε
ρες 
Εργ
ασία

ς 

                       
ΜΕΓΑ

ΛΟ 
ή 

ΜΙΚΡ
Ο 

Λεωφ
ορείο 

ή 
τύπου 
ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 
∆ιαδρ
οµής 

σε 
Χάρτη 
Googl

e 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µικ
ρή 
(<=
5%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
µεγ
αλη 
(>5
%) 

Άθρ.Χ
ΛΜ 

Συν 
οδό

ς 
0/1 

Μέγι
στο 
Κόσ
τος 
Μον
ής 
∆ια 
δρο
µής 

Ηερ
ή 

σιε
ς 

Εκτ
ε 

λέσ
εις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 

Ηµερησίως 
προ ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  
30 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολ
ογισµος 

Τµήµατος 
µε 

δικαίωµα 
προαίρεσ

ης 25% 
χωρίς 
ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσης 5 

µηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογι
σµος 

Τµήµατος 
συµπεριλαµ
βανοµένων 
δικαιωµάτω

ν 
προαίρεσης 

(25% & 
5µηνης 

παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούµ
ενη 

Εγγυητικ
ή 

Επιστολή 
Συµµετοχ

ής 

                                    
1 

11ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

11ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

11ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

31 

31 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 3,20 2,60 0,00 0,60 0,00 3,20 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

                                  
2 

20ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

20ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

20ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

21 

21 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 1,50 0,00 1,50 0,00 0,00 1,50 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

27                                   
3 

18ο & 3ο (Γ1) ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ 
- ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

18ο & 3ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

18ο & 3ο (Γ1) 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 14 41 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 4,00 3,40 0,00 0,60 0,00 4,00 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

20                                   
4 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ & 4ο 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΜ & 
4ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ & 4ο 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 20 40 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 3,40 2,80 0,00 0,60 0,00 3,40 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

20                                   
5 

25ο & 19ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

25ο & 19ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

25ο & 19ο 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 19 39 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 2,30 1,70 0,00 0,60 0,00 2,30 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

27                                   
6 

12ο & 17ο(Γ1) 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

12ο & 17ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

12ο &17ο(Γ1)  
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 15 42 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 5,00 4,40 0,00 0,60 0,00 5,00 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

                                  
7 

1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 1ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 

1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

41 

41 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 2,70 2,10 0,00 0,60 0,00 2,70 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

23                                   
8 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ & 17ο 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ(Γ2) - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

∆ΗΜ.ΣΧΝ.Σ
ΟΥΛ & 17ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΝΕΟΥ ΣΟΥΛΙΟΥ & 
17ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ(Γ2)-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 16 39 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 9,80 3,35 0,25 5,90 0,30 9,80 0 34,66 2 69,32 2.079,60      

                                  
9 

13ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

13ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

13ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

40 

40 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 3,60 3,00 0,00 0,60 0,00 3,60 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

35                                   
10 

8ο & 3ο (Γ2) ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

8ο & 3ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

8ο & 3ο (Γ2) 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 14 49 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 2,50 1,90 0,00 0,60 0,00 2,50 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

                                  
11 

6ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 6ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 

6ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

40 

40 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 2,40 1,80 0,00 0,60 0,00 2,40 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

21                                   
12 

10ο & 24ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

10ο & 24ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

10ο & 24ο  
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 21 42 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 3,00 2,40 0,00 0,60 0,00 3,00 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

20                                   
13 

7ο & 14ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

7ο & 14ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

7ο & 14ο  
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 12 32 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 7,40 5,50 0,00 1,90 0,00 7,40 0 33,38 2 66,76 2.002,80      
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9                                   

14 
15ο(Γ2) & 21ο 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

15ο & 21ο 
∆ΗΜ.ΣΧ. 

15ο(Γ2) & 21ο  
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 17 26 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 2,80 2,20 0,00 0,60 0,00 2,80 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

                                  
15 

5ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

5ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 
5ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

35 

35 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 1,80 1,20 0,00 0,60 0,00 1,80 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

9                                   

19                      16 

15ο(Γ1) ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ -                     
23ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ -                              
19ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

15ο, 23ο & 
19ο 

∆ΗΜ.ΣΧ. 

15ο, 23ο & 19ο 
∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

19 47 Α 30 ΜΕΓΑΛΟ 3,20 2,60 0,00 0,60 0,00 3,20 0 26,15 2 52,30 1.569,00      

               ΣΥΝΟΛΟ  : 868,28 26.048,40 32.560,50 8.682,80 41.243,30 520,97 
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7η ΟΜΑ∆Α: ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ∆ΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ 

(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 

Καθορισµός ∆ροµολογίων σύµφωνα µε τον αριθµό των δικαιούµενων µεταφοράς µαθητών ανά σχολική 
µονάδα 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής 

(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 

ηµερών 

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού 

α/α  
∆ροµ  

∆ροµολόγιο Σχολείο 
Πλη 
Μαθ 

Σύν 
ολο 

Μαθη
τών 

∆/ν
ση 
Εκ
π. 

Α/Β 

Ηµέ-
ρες 

Εργα
σίας 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

∆ιαδροµής
σε Χάρτη 
Google κλίση 

οδού 
µικρή 
(<=5
%) 

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
µικρή 
(<=5
%) 

κλίση 
οδού 
µεγά
λη 

(>5%) 

Άθροι
σµα 
ΧΛΜ 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

∆ια 
δροµής 

Ηµερή
σιες 

Εκτελέ
σεις 
1 - 2 

Μέγιστο 
Ηµερήσιο 
Κόστος 

 προ 
ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου 

540 ηµερών 

χωρίς ΦΠΑ 

  

Προϋπολογισµο
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 

25% χωρίς ΦΠΑ 

∆ικαίωµα 
προαίρεσης 

5 µηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισµ
ος Τµήµατος 

συµπεριλαµβαν
οµένων 

δικαιωµάτων 
προαίρεσης 

(25% & 5µηνης 
παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής 

                                      
1 

ΣΕΡΡΕΣ (Τραπεζούντος 24) - EEEEK 
ΣΕΡΡΩΝ                                                               

EEEEK 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 4,80 3,60 0,00 1,20 0,00 4,80 12,64 2 25,28 13.651,20 17.064,00 2.528,00 19.592,00 273,02 

1                                   
2 

ΣΕΡΡΕΣ Αρκαδιουπόλεως 37 - Αγίου 
Παντελεήµονος 52 -  ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΣΧ. 

ΣΕΡΡΩΝ                                                     
ΕΙ∆.∆ΗΜ. 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 7,30 5,66 0,44 1,20 0,00 7,30 15,58 2 31,16 16.826,40 21.033,00 3.116,00 24.149,00 336,53 

                                  
3 

ΣΕΡΡΕΣ 40 Εκκλησιών & Παλλαδαρίου 
22 (παζάρι) - ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ                                             

ΕΕΕΕΚ 1 

1 Β 540 ΤΑΞΙ 4,90 3,70 0,00 1,20 0,00 4,90 12,76 2 25,52 13.780,80 17.226,00 2.552,00 19.778,00 275,62 

                                 
4 

ΣΕΡΡΕΣ (Μάρκου Μπότσαρη 50) - 
ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ                                                      

ΕΕΕΕΚ 1 

1 Β 540 ΤΑΞΙ 3,50 2,30 0,00 1,20 0,00 3,50 11,14 2 22,28 12.031,20 15.039,00 2.228,00 17.267,00 240,62 

ΕΕΕΕΚ 1                            

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 1                     5 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ                                                                             
(ΕΕΕΕΚ - ΕΙ∆.ΕΠΑΛ) 

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 1 3 Β 540 ΤΑΞΙ 55,60 1,36 0,00 53,04 1,20 55,60 60,30 2 120,60 65.124,00 81.405,00 12.060,00 93.465,00 1.302,48 

                            
6 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (Κολοκοτρώνη 1) -            
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) 

ΕΕΕΕΚ 1 

1 Β 540 ΤΑΞΙ 29,90 1,20 0,00 28,70 0,00 29,90 35,86 2 71,72 38.728,80 48.411,00 7.172,00 55.583,00 774,58 

1                              

1                     7 
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

1 3 Β 540 ΤΑΞΙ 51,20 2,20 0,20 48,80 0,00 51,20 56,26 2 112,52 60.760,80 75.951,00 11.252,00 87.203,00 1.215,22 

                               
8 ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 40,00 2,00 0,00 38,00 0,00 40,00 45,57 2 91,14 49.215,60 61.519,50 9.114,00 70.633,50 984,31 

                                      
9 ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 67,20 0,00 0,50 65,70 1,00 67,20 71,12 2 142,24 76.809,60 96.012,00 14.224,00 110.236,00 1.536,19 

                      
10 ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 64,70 0,00 0,50 62,20 2,00 64,70 68,86 2 137,72 74.368,80 92.961,00 13.772,00 106.733,00 1.487,38 

                        

1                     11 ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) 
ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 

1 2 Β 540 ΤΑΞΙ 64,50 3,45 0,00 61,05 0,00 64,50 69,03 2 138,06 74.552,40 93.190,50 13.806,00 106.996,50 1.491,05 

12 ΙΣΩΜΑ (ΚΙΛΚΙΣ) - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΕΠΑΛ) ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ                       
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1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 45,00 0,50 0,00 38,49 6,01 45,00 50,61 2 101,22 54.658,80 68.323,50 10.122,00 78.445,50 1.093,18 

                        

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 1                     13 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΕΠΑΛ) 

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 1 2 Β 540 ΤΑΞΙ 28,00 1,00 0,00 27,00 0,00 28,00 34,02 2 68,04 36.741,60 45.927,00 6.804,00 52.731,00 734,83 

1                                   
ΕΙ∆.∆ΗΜ. 

1                     14 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ                              

(ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ) 

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ. - ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 34,90 0,80 0,00 34,10 0,00 34,90 40,50 2 81,00 43.740,00 54.675,00 8.100,00 62.775,00 874,80 

                              
15 ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 12,50 1,64 0,00 10,86 0,00 12,50 19,51 2 39,02 21.070,80 26.338,50 3.902,00 30.240,50 421,42 

                      
16 ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆. ∆ΗΜ.) ΕΙ∆.∆ΗΜ.  

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 29,10 2,10 0,00 27,00 0,00 29,10 35,29 2 70,58 38.113,20 47.641,50 7.058,00 54.699,50 762,26 

1                             
17 

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΣΕΡΡΕΣ 
(ΕΕΕΕΚ) 

ΕΕΕΕΚ 

1 2 Β 540 ΤΑΞΙ 42,70 4,70 0,00 38,00 0,00 42,70 48,69 2 97,38 52.585,20 65.731,50 9.738,00 75.469,50 1.051,70 

                                    
18 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 34,70 0,60 0,00 30,70 3,40 34,70 40,62 2 81,24 43.869,60 54.837,00 8.124,00 62.961,00 877,39 

                       
19 ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 42,90 1,20 0,00 38,20 3,50 42,90 48,51 2 97,02 52.390,80 65.488,50 9.702,00 75.190,50 1.047,82 

                       
20 ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 48,30 0,50 0,00 44,30 3,50 48,30 53,47 2 106,94 57.747,60 72.184,50 10.694,00 82.878,50 1.154,95 

                       
21 ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 37,90 0,28 0,42 33,70 3,50 37,90 43,72 2 87,44 47.217,60 59.022,00 8.744,00 67.766,00 944,35 

                       
22 ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 31,30 0,20 0,00 27,60 3,50 31,30 37,34 2 74,68 40.327,20 50.409,00 7.468,00 57.877,00 806,54 

                                     
23 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆. ∆ΗΜ.) - ΝΙΓΡΙΤΑ                                     
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 25,10 1,90 0,00 23,20 0,00 25,10 31,47 1 31,47 16.993,80 21.242,25 3.147,00 24.389,25 339,88 

1                                    
24 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆. ∆ΗΜ.) - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ                                     
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 12,90 0,41 0,00 12,49 0,00 12,90 19,63 1 19,63 10.600,20 13.250,25 1.963,00 15.213,25 212,00 

1ο  ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ (Τ.Ε.) 

1                             

1                     
25 

ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                    
(1ο ∆ΗΜ.ΣΧ. Τ.Ε.) - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

(ΕΙ∆.∆ΗΜ.) ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 27,40 2,60 0,00 24,80 0,00 27,40 33,79 2 67,58 36.493,20 45.616,50 6.758,00 52.374,50 729,86 

1                                   
26 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 
(ΕΙ∆.∆ΗΜ.) 

ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 43,40 4,30 0,00 39,10 0,00 43,40 49,27 2 98,54 53.211,60 66.514,50 9.854,00 76.368,50 1.064,23 

                                    
27 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ- ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 
(ΕΙ∆.∆ΗΜ.) 

ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 7,90 2,10 0,00 5,80 0,00 7,90 15,26 2 30,52 16.480,80 20.601,00 3.052,00 23.653,00 329,62 

28 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ- ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ ΕΙ∆.∆ΗΜ.ΣΧ.                                     
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(ΕΙ∆.∆ΗΜ.) ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 26,50 3,40 0,00 23,10 0,00 26,50 33,11 2 66,22 35.758,80 44.698,50 6.622,00 51.320,50 715,18 

                              
29 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 11,80 3,00 0,00 8,70 0,10 11,80 19,14 2 38,28 20.671,20 25.839,00 3.828,00 29.667,00 413,42 

                              
30 ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ (ΓΥΜΝ.Τ.Ε.) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑΣ 
Τ.Ε. 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 6,70 0,50 0,00 6,20 0,00 6,70 13,79 2 27,58 14.893,20 18.616,50 2.758,00 21.374,50 297,86 

                              
31 ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ (ΓΥΜΝ.Τ.Ε.) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑΣ 
Τ.Ε. 

1 1 Β 540 ΤΑΞΙ 12,50 0,85 0,00 11,65 0,00 12,50 19,34 2 38,68 20.887,20 26.109,00 3.868,00 29.977,00 417,74 

1                             

1                     32 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ∆ΗΜ.ΣΧ.ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 8,00 1,25 0,40 3,85 2,50 8,00 15,56 2 31,12 16.804,80 21.006,00 3.112,00 24.118,00 336,10 

1                             

1                    

                      

33 
Σ.Σ.ΑΓΓΙΣΤΑΣ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 
ΝΗΠ/ΕΙΟ & ∆ΗΜ.ΣΧ. 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 9,50 1,40 0,40 5,20 2,50 9,50 17,01 2 34,02 18.370,80 22.963,50 3.402,00 26.365,50 367,42 

                              
34 ΜΑΝ∆ΗΛΙ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ ∆ΗΜ.ΣΧ.ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 12,10 1,70 0,20 7,70 2,50 12,10 19,47 2 38,94 21.027,60 26.284,50 3.894,00 30.178,50 420,55 

1                             
35 ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

∆ΗΜ.ΣΧ. & ΓΕΛ 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 6,90 0,00 0,50 3,00 3,40 6,90 14,39 2 28,78 15.541,20 19.426,50 2.878,00 22.304,50 310,82 

                              
36 ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ ΝΗΠ/ΕΙΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 5,30 1,00 0,00 4,30 0,00 5,30 12,57 2 25,14 13.575,60 16.969,50 2.514,00 19.483,50 271,51 

1                             
37 ΒΕΡΓΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 6,30 0,40 0,00 5,90 0,00 6,30 13,39 2 26,78 14.461,20 18.076,50 2.678,00 20.754,50 289,22 

1                             

1                     38 ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΝΕΟΧΩΡΙ (ΣΙΝΤΙΚΗΣ) 
ΝΗΠ/ΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 2,60 0,80 0,00 1,80 0,00 2,60 9,98 2 19,96 10.778,40 13.473,00 1.996,00 15.469,00 215,57 

1                             
39 ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΝΕΟΧΩΡΙ (ΣΙΝΤΙΚΗΣ) 

ΝΗΠ/ΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 4,90 0,50 0,00 4,40 0,00 4,90 12,09 2 24,18 13.057,20 16.321,50 2.418,00 18.739,50 261,14 

1                             
40 

ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΑΤΩ - ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 

ΝΗΠ/ΕΙΟ ΑΝΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 4,90 1,70 0,00 3,20 0,00 4,90 12,34 2 24,68 13.327,20 16.659,00 2.468,00 19.127,00 266,54 

1                             
41 

ΣΕΡΡΕΣ ( Σιδηροκάστρου 3-5 & 7) - 
ΣΕΡΡΕΣ  (6ο ∆ΗΜ.ΣΧ.) 

6ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 1,90 1,90 0,00 0,00 0,00 1,90 9,54 2 19,08 10.303,20 12.879,00 1.908,00 14.787,00 206,06 

1                     
∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

(Τ.Ε.) 
1                     42 

ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ (ΚΟΡΥΦΟΥ∆Ι) - ΚΕΡΚΙΝΗ 
- ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΑ 

 ΓΕΛ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΙΩΝ 1 3 Β 540 ΤΑΞΙ 18,70 2,00 0,00 15,20 1,50 18,70 25,60 2 51,20 27.648,00 34.560,00 5.120,00 39.680,00 552,96 

43 ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
1ο ∆ΗΜ. ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 1                     
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1                     (Τ.Ε.) 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 3,70 1,50 0,00 2,20 0,00 3,70 11,16 2 22,32 12.052,80 15.066,00 2.232,00 17.298,00 241,06 

                              
44 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ 

∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
(Τ.Ε.) 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 19,00 1,30 0,00 17,70 0,00 19,00 25,58 2 51,16 27.626,40 34.533,00 5.116,00 39.649,00 552,53 

1                             
45 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (Β.Ηπείρου 19 & 
Μ.Ασίας 13) - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (1ο 

∆ΗΜ.ΣΧ.Τ.Ε.) 

1ο ∆ΗΜ.ΣΧ. 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ Τ.Ε. 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 2,00 1,80 0,20 0,00 0,00 2,00 9,68 2 19,36 10.454,40 13.068,00 1.936,00 15.004,00 209,09 

                              
46 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΤΕΡΠΝΗ ∆ΗΜ.ΣΧ.ΤΕΡΠΝΗΣ (Τ.Ε.) 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 11,60 3,25 0,00 8,35 0,00 11,60 18,99 2 37,98 20.509,20 25.636,50 3.798,00 29.434,50 410,18 

1                             

1                     47 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΕΡΠΝΗ ∆ΗΜ.ΣΧ.ΤΕΡΠΝΗΣ (Τ.Ε.) 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 4,60 1,10 0,06 3,21 0,24 4,60 11,97 2 23,94 12.927,60 16.159,50 2.394,00 18.553,50 258,55 

1                             

1                     48 
ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ          

(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 
∆ΗΜ.ΣΧ.& ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 15,50 1,50 0,85 11,95 1,20 15,50 22,71 1 22,71 12.263,40 15.329,25 2.271,00 17.600,25 245,27 

                              
49 

ΝΕΟΧΩΡΙ (ΣΙΝΤΙΚΗΣ) - ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ                     
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

ΝΗΠ/ΕΙΟ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
ΣΙΝΤΙΚΗΣ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 4,90 0,50 0,00 4,40 0,00 4,90 12,09 1 12,09 6.528,60 8.160,75 1.209,00 9.369,75 130,57 

2                             
50 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ                                   
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

ΝΗΠ/ΕΙΟ 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 4,90 1,00 0,00 4,90 0,00 5,90 13,14 1 13,14 7.095,60 8.869,50 1.314,00 10.183,50 141,91 

                              
51 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                          
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ.ΣΧ. ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 8,20 1,80 0,30 4,80 1,30 8,20 15,71 1 15,71 8.483,40 10.604,25 1.571,00 12.175,25 169,67 

1                     
52 

ΚΕΡΚΙΝΗ - ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ (ΚΟΡΥΦΟΥ∆Ι)                                          
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
(Τ.Έ.) 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 5,40 0,50 0,00 4,90 0,00 5,40 12,56 1 12,56 6.782,40 8.478,00 1.256,00 9.734,00 135,65 

                                   
53 

ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ                                                      
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 
(Τ.Ε.) 

1 1 Α 540 ΤΑΞΙ 4,80 2,00 0,00 2,80 0,00 4,80 12,31 1 12,31 6.647,40 8.309,25 1.231,00 9.540,25 132,95 

1                                  

1                    

1                     

54 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΘΕΡΜΑ                                                                   

(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 
1ο ∆ΗΜ.ΣΧ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

1 4 Α 540 ΤΑΞΙ 5,60 0,90 0,00 4,70 0,00 5,60 12,83 1 12,83 6.928,20 8.660,25 1.283,00 9.943,25 138,56 

1                                  
55 

ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ                                                                             
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

2ο ∆ΗΜ. ΣΧ. ΝΙΓΡΙΤΑΣ 

1 2 Α 540 ΤΑΞΙ 4,60 1,20 0,00 3,40 0,00 4,60 11,95 1 11,95 6.453,00 8.066,25 1.195,00 9.261,25 129,06 

1                                  

1                     56 
ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ                                   
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) ∆ΗΜ.ΣΧ.ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 8,30 0,10 2,50 4,50 1,20 8,30 16,13 1 16,13 8.710,20 10.887,75 1.613,00 12.500,75 174,20 

1                                  57 ΟΙΝΟΥΣΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΑΓΙΟΣ 
ΙΩΑΝΝΗΣ (µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ 

1                   
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1                    

1 4 Α 540 ΤΑΞΙ 4,40 1,20 0,55 0,00 2,65 4,40 12,21 1 12,21 6.593,40 8.241,75 1.221,00 9.462,75 131,87 

1                                  

1                    58 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ                                  
(µόνο επιστροφή ολοήµερου) 

∆ΗΜ. ΣΧ.& ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

1 3 Α 540 ΤΑΞΙ 8,60 1,40 0,00 7,20 0,00 8,60 15,77 1 15,77 8.515,80 10.644,75 1.577,00 12.221,75 170,32 

             ΣΥΝΟΛΟ: 2.877,35 1.553.769,00 1.942.211,25 287.735,00 2.229.946,25  
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Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης  

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει στις 31-8-2022. Η  συνολική 

διάρκεια μπορεί να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς 

μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, με αντίστοιχη αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, με μονομερή έγγραφη δήλωση 

του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, απευθυνόμενος στον μεταφορέα εγκαίρως και προ της λήξεως 

της. 

Οι χρόνοι επιβίβασης και αποβίβασης των μαθητών από και προς τις σχολικές μονάδες καθορίζονται 

βάσει των αναλυτικών όρων του Παραρτήματος ΙΙ και του ισχύοντος ωρολογίου προγράμματος κάθε 

σχολικού έτους. 

 

Τόπος υλοποίησης/παροχής των υπηρεσιών   

Η παροχή όλων των υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνει σε σχολικές μονάδες των ορίων της 

Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Κωδικός NUTS: EL526), όπως αυτές περιγράφονται αναλυτικά 

στους σχετικούς πίνακες δρομολογίων του Παραρτήματος Ι. 

 

Διαδικασία Παραλαβής  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά 

μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των 

δρομολογίων  ανά  μεταφορέα. 

 

Προαιρέσεις  

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος προαιρέσεως έως και του ποσού του 25% 

του προϋπολογισμού των δρομολογίων 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), 

όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 

σύμβασης.  

2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης με αντίστοιχη 

αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου 

διαγωνισμού και όχι πέραν των πέντε (5) μηνών. 

Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής. 

 

Παρατάσεις  

Η  συνολική διάρκεια μπορεί να παραταθεί μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού 

μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών, με αντίστοιχη αύξηση 

του συμβατικού αντικειμένου υπό τους αυτούς όρους και συμφωνίες, με μονομερή έγγραφη 

δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, απευθυνόμενος στον μεταφορέα εγκαίρως και προ της 

λήξεως της. 

 

Τροποποίηση Σύμβασης  

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. 
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ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Χρηματοδότηση  

Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., 

μέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας– Περιφερειακή Ενότητα 

Σερρών, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 – ΦΕΚ 

4217/Β’/26-9-2018).  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 191 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» ΚΑΕ 0821.01 «Μεταφορές 

Μαθητών». 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ:  8.706.487,80 € 

1
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.337.063,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 

601.833,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

2
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.905.647,40 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 848.717,85 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

3
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ», εκτιμώμενης αξίας 1.697.580,60 ευρώ 

πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 749.808,15 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

4
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ & ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ», 

εκτιμώμενης αξίας 1.877.266,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 

816.958,70 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

5
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΚΑΙ ΣΧΟΛΕΙΑ Α/ΒΑΘΜΙΑΣ: ΠΡΟΝΗΠΙΑ έως και Β' 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ», εκτιμώμενης αξίας 309.112,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων 

προαίρεσης 134.521,05 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

6
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 

26.048,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 15.194,90 ευρώ πλέον 

ΦΠΑ 24%. 

7
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ», εκτιμώμενης αξίας 1.553.769,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24% και συνολικών 

δικαιωμάτων προαίρεσης 676.177,25 ευρώ πλέον ΦΠΑ 24%. 

Για την 7
η
 ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - 

ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ» έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5, ΚΕΦ. Γ, 

περ. 1 της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. περί της τήρησης του 

ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της έδρας-διοικητικής μονάδας  των ΕΔΧ οχημάτων (άρθρο 83 του 

Ν. 4070/2012). 

(Αναλυτικός πίνακας δρομολογίων παρατίθεται στο Παράρτημα Ι της παρούσας). 

 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης, χωρίς ΦΠΑ:   3.843.211,75 € 

 

Φ.Π.Α. (συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης):   3.011.927,89 € 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

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

προβλεπόμενη στην παρούσα, ημερομηνία. Η μεταφορά θα οργανώνεται από τους μεταφορείς σε 

συνεργασία με τους Διευθυντές των Σχολείων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η 

καλύτερη δυνατή ομαλή και ασφαλής μεταφορά των μαθητών, καθώς και η μικρότερη παραμονή 

τους στο χώρο του σχολείου. 

Κατά τη μεταφορά: 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Κάθε όχημα θα 

παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές  

ΑΜΕΑ  µε  κινητικά  προβλήματα  ή από  συγκεκριμένο  τόπο  συγκέντρωσης  εάν  δεν απαιτείται η 

παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για 

τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του 

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

Ως εκ τούτου, η άφιξη των μαθητών στα σχολεία όπου φοιτούν θα πραγματοποιείται το αργότερο 

10΄ και όχι νωρίτερα από 20΄ πριν την έναρξη των μαθημάτων και η επιβίβαση των μαθητών στα 

μεταφορικά μέσα, κατά την αναχώρησή τους από τα σχολεία όπου φοιτούν προς τους τόπους 

διαμονής τους, θα γίνεται 10΄ έως 15΄ το αργότερο μετά τη λήξη των μαθημάτων. 

2. Έως την επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή οι 

νόμιμοι επίτροποι των μαθητών. 

3. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

4. Η αποβίβαση των μαθητών κατά την άφιξή τους στα σχολεία όπου φοιτούν και η επιβίβασή τους 

στα μεταφορικά μέσα κατά την αποχώρησή τους μετά τη λήξη των μαθημάτων, θα γίνεται σε 

χώρους που θα υποδεικνύονται από τους Διευθυντές των σχολείων πλησίον του διδακτηρίου. 

5. Η παραλαβή των μαθητών ή των νηπίων θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής 

μονάδας πριν την έναρξη των μαθημάτων και από τους γονείς τους στον τόπο διαμονής τους, μετά 

τη λήξη των μαθημάτων. 

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

7. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο μπροστινό 

και στο πίσω μέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

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

γενική εμφάνιση και καθαρά. 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’ αριθ. Α-

ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ1894Β’/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) 

καταργείται η υπ’ αριθ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθ. Α-ΟΙΚ.51870/4503/09-09-

2004/ΦΕΚ1442Β’) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί 

εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που 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. Οι Ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των 

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

μεταφερόμενων μαθητών. 

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

ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Διευθυντών 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. 
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10. 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 Διεύθυνση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 

αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - μαθητών - 

υπεύθυνων μεταφοράς. 

11. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτέλεσης δρομολογίου, ο μεταφορέας θα είναι υποχρεωμένος να 

ενημερώσει έγκαιρα για το γεγονός τους Διευθυντές – Προϊσταμένους των σχολικών μονάδων 

όπου φοιτούν οι μεταφερόμενοι μαθητές και τους γονείς – κηδεμόνες αυτών και να βρει άμεσα 

κατάλληλο μεταφορικό μέσο για τη μεταφορά των μαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην 

περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί. 

12. Η μη εκτέλεση των δρομολογίων ή μέρους των δρομολογίων δικαιολογείται στην περίπτωση 

αποκοπής του οδικού δικτύου ή δυσμενών καιρικών συνθηκών, αλλά και τότε θα καταβάλλεται 

από τον ανάδοχο του έργου προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των μαθητών, καθώς επίσης και λόγω 

ασθενείας των µαθητών. 

13. 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.). 

Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία δεν εκτελεστεί καθορισμένο δρομολόγιο, ο Ανάδοχος του έργου 

υποχρεούται να μεταφέρει τους μαθητές με άλλο πρόσφορο μέσο ή να πληρώσει (παρακράτηση 

κατά την πληρωμή) το αντίτιμο του ταξί, που τυχόν χρησιμοποίησαν οι γονείς για να μεταφέρουν τα 

παιδιά τους. 

14. 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. 

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

τον ανάδοχο φορέα (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κλπ). 

16. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη 

ανακοίνωση ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και 

μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Κ.Μ. την αλλαγή αυτών με άλλα 

ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. Δεν 

επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης 

βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος και με την προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί 

εγκαίρως και εγγράφως το Τμήμα Απασχόλησης, και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Διεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Σε 

περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήματος Δημόσιας Χρήσεως ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται 

αυτομάτως στα δικαιώματα και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συμβάσεις που θα 

υπογραφούν. 

 

ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Το μεταφορικό μέσο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό, θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα 

καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο 

ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο 

επιβίβασης και αποβίβασης. 
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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. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά 

τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών. 

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

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

υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη 

έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς 

ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει 

αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση. 

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

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

6. 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 καθ’ όλη 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για 

οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη 

τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή 

της σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση 

αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις. 

11. 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. 

12. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων, 

επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της 

διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

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

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες: 

• Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον 

με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η 
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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. 

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

έκπτωτος, με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

14. Για κάθε καθυστέρηση κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των μαθητών στα σχολεία 

ευθύνεται ο Ανάδοχος του έργου και θα υποχρεούται σε καταβολή προστίμου ίσου με το διπλάσιο 

της ημερήσιας αποζημίωσης της διαδρομής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περισσότερες από 

τρεις (3) καθυστερήσεις στο σύνολο των δρομολογίων μέσα σε ένα μήνα, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 

έχει το δικαίωμα της καταγγελίας της σύμβασης χωρίς αποζημίωση για τον ανάδοχο, ο οποίος θα 

καταβάλλει επιπλέον χρηματικό ποσό που τυχόν θα απαιτηθεί για τη νέα σύμβαση με άλλο 

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

τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτόν 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 μη πραγματοποίησης αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του 

τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της 

Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 

Περιφέρειας. 

15. 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. 

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

μέλη της ένωσης. 

 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

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

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

κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και 

ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου 

της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν 

συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

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

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

συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 
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3. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να 

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

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

σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με 

τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην 

Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

4. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα 

αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται 

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

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

της παρούσης. 

5. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή 

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, 

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων 

της σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και 

των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους 

σχετικούς κανόνες δικαίου. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές 

διατάξεις του ν. 4412/2016, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

7. Ιατρικός έλεγχος προσωπικού – Ποινικό Μητρώο 

Οι συνοδοί για την μεταφορά μαθητών, πρέπει να διαθέτουν, κατ’ αναλογία με τους εργαζόμενους 

σε παιδικούς σταθμούς, πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη, σύμφωνα 

με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση 

Υπουργού Υγείας. 

Στο εν λόγω πιστοποιητικό υγείας, κατόπιν παθολογικής, δερματολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, 

βεβαιώνεται η ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της συνοδού όπως και το ότι δεν πάσχει από 

λοιμώδες/μεταδοτικό νόσημα. 

Επισημαίνεται ότι κατά την παθολογική εξέταση των συνοδών διενεργείται προτυποποιημένη 

ιατρική εκτίμηση και ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυματίωση σύμφωνα με το Παράρτημα ΙΙ 

της αρ.Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφασης Υπουργού Υγείας. 

Αντίστοιχα για τους οδηγούς ισχύουν τα ακόλουθα: 

I. Ο οδηγός Ε.Δ.Χ. οχήματος πρέπει να είναι υγιής, γεγονός που αποδεικνύεται με την έκδοση, 

κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργικής 

Απόφασης Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών, Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας στο οποίο 

περιλαμβάνεται ο χαρακτηρισμός ως «ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση ΕΔΧ οχήματος οπότε 

διαπιστώνεται η πλήρωση των ελάχιστων απαιτούμενων προδιαγραφών σωματικής και 

διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήματος ΙΙΙ του π.δ. 51/2012 

(ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Σχετικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών και 

Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών με την υπ’ αριθμ. οικ Α 1039/38/11.01.2018 (ΑΔΑ: 

ΩΞΣ5465ΧΘΞ-ΔΧΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Η ισχύς της ειδικής 
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άδειας οδήγησης ΕΔΧ οχήματος είναι πενταετής (παρ. 8, άρθρου 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 

104) και π.δ. 244/1987, (ΦΕΚ Α’ 104)), ενώ στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική 

εξέταση διαπιστωθεί ότι εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούμενες προδιαγραφές σωματικής και 

διανοητικής ικανότητας ΟΜΑΔΑΣ 2 και χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ» αλλά πάσχει από πάθηση 

που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για ασφαλή οδήγηση σε διάστημα μικρότερο 

από τα πέντε (5) έτη ή, ειδικώς για 67χρονους κατόχους ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης 

Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου που αιτούνται την ανανέωση αυτής σε διάστημα μικρότερο από τα δύο (2) 

έτη, ο ιατρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας να εισάγει παρατήρηση περί 

της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόμενου σε συντομότερο χρονικό διάστημα (παρ. 

3, άρθρο 3 της υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργικής 

Απόφασης). 

II. Για τους οδηγούς των Λεωφορείων εφαρμογή έχουν τα οριζόμενα του άρθρου 8 της υπ΄ 

αριθμ. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και, ειδικώς, οι 

διατάξεις του άρθρου 8 αυτής με το οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την 

ανανέωση των κατηγοριών αδειών οδήγησης. Το πιστοποιητικό υγείας προσκομίζεται πριν την 

υπογραφή της σύμβασης μαζί με τα δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου του άρθρου 103 

του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  

Όσον αφορά το ποινικό μητρώο ισχύουν τα ακόλουθα: 

Οι υποψήφιοι για τη θέση των οδηγών και συνοδών του οχήματος πρέπει τόσο κατά το χρόνο λήξης 

της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως αυτή ορίζεται με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά 

το χρόνο της πρόσληψής τους: 

α) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 

β) να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), 

αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 

337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), 

πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), 

μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 

351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

γ) να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή 

φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

δ) να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ 

 

Το περιεχόμενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο ως 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονομικών 

φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

A. Εισαγωγή 

1. Ποιο είναι το θεσμικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ; 

Ο «Εκτελεστικός Κανονισμός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την 

καθιέρωση του τυποποιημένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προμήθειας», ο οποίος 

προσδιορίζει αναλυτικά το τυποποιημένο έντυπο που θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της 

κατάρτισης του ΕΕΕΣ. 

Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 με τον οποίο ενσωματώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 

2014/24/ΕΕ για τις δημόσιες συμβάσεις και συγκεκριμένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) 

ρυθμίζεται το γενικό πλαίσιο χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ); 

Πρόκειται για μια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονομικής κατάστασης και των  

ικανοτήτων των επιχειρήσεων, η οποία χρησιμοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις 

διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η  

υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις συμμετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονομικούς φορείς να 

αποδείξουν ότι: 

-  δεν  βρίσκονται  σε  μία  από  τις  καταστάσεις  για  τις  οποίες  πρέπει  ή  είναι δυνατόν να 

αποκλειστούν από τη σύναψη δημόσιας σύμβασης· 

-  πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής. 

Μόνον  ο  προσωρινός  ανάδοχος  θα  πρέπει  να  υποβάλει  τα  πιστοποιητικά  που ζητούνται από 

την αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συμμετέχοντες ενδέχεται να 

ζητηθούν ορισμένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αμφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός 

ανάδοχος παρέχει τους συνδέσμους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα μητρώα, 

η αναθέτουσα αρχή μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, με βάση την παρ. 6 του 

άρθρου 79 του Ν.4412/2016, οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά 

ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία όταν 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. 

Το ΕΕΕΣ δεν περιλαμβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει μόνο τους όρους συμμετοχής 

(προεπιλογή) από πλευράς κριτηρίων αποκλεισμού και επιλογής. 

Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο  διαδίκτυο  

από  την Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  στο  URL: https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd 

 

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής; 

Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει: 

-  στις αναθέτουσες αρχές, να συμπληρώνουν και να χρησιμοποιούν ένα υπόδειγμα ΕΕΕΣ 

καθορίζοντας τα κριτήρια αποκλεισμού και επιλογής· 
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-  στην συμμετέχουσα επιχείρηση να συμπληρώνει, να επαναχρησιμοποιεί, να τηλεφορτώνει και να 

εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για μια συγκεκριμένη διαδικασία. 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς 

και των οικονομικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο με Συχνές Ερωτήσεις  (Frequently Asked 

Questions  -  FAQ),  όσον  αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συμβάσεων (eΕΕΕΣ), 

εστιάζοντας σε θέματα βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ 

καθώς και θέματα τεχνικά και εφαρμογής του eEEEΣ. 

 

Β. Συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ. 

1.- Ποιά είναι η διαδικασία δημιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για 

χρήση σε διαγωνισμούς που διενεργούν μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

 

Ειδικότερα για τους διαγωνισμούς με αξία άνω των ορίων για την εφαρμογή των διατάξεων του 

ΕΕΕΣ, οι οποίοι και διεξάγονται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες 

φορείς να εφαρμόζουν την ακόλουθη διαδικασία δημιουργίας και υποβολής : 

 

I.  Οι   αναθέτουσες   αρχές/αναθέτοντες   φορείς    συντάσσουν   με   χρήση   της υπηρεσίας 

eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ,  εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που 

επιθυμούν για τον εκάστοτε διαγωνισμό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε μορφή 

αρχείων τύπου XML και PDF, τα  οποία  και  αποθηκεύουν,  αρχικά,  τοπικά  στον  ηλεκτρονικό  

υπολογιστή τους. Σημειώνονται τα εξής: 

- Το αρχείο XML παράγεται άμεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εξαγωγή». 

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο   στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί    εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, 

όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

ΙΙ.    Οι    αναθέτουσες    αρχές/αναθέτοντες    φορείς,    αναρτούν    στο    χώρο    του διαγωνισμού 

της δημόσιας σύμβασης στο ΕΣΗΔΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής: 

- το περιεχόμενο του αρχείου PDF είτε ενσωματώνεται στο κείμενο της διακήρυξης και κοινοποιείται 

έτσι μέσω αυτής στους οικονομικούς φορείς,   είτε το αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, 

αναρτάται ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης και 

- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονομικών φορέων προκειμένου 

να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονομικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισμών που 

διενεργούνται μέσω του ΕΣΗΔΗΣ; 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο  το  πρότυπο  

ΕΕΕΣ  όπως  αυτό  έχει οριστεί από τις  αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη 

διακήρυξη (ήτοι είτε στο κείμενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της)  σε  μορφή pdf 

 (Αποφ.  Π1/2390/13) ηλεκτρονικά  υπογεγραμμένο  κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο 73 του  

ν.4412/16 και την διακήρυξη.  
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2.1 Για την σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου eΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς  προτείνεται  

να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, 

προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε 

μορφή αρχείου PDF, το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. 

Σημειώνεται το εξής: 

- Το αρχείο PDF παράγεται έμμεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουμπί «Εκτύπωση». Η 

εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι 

λογισμικό, εγκατεστημένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το 

περιεχόμενο της εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δρομολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. 

Ενδεικτικά η λειτουργία αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί εγγενώς από φυλλομετρητή διαδικτύου, 

όπως  π.χ. Google Chrome, ή από εξειδικευμένο λογισμικό, όπως π.χ. CutePDF. 

 

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του  

δ/σμου, οι οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία 

της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd) να δημιουργούν το 

EΕΕΣ, να συμπληρώνουν με ευθύνη τους όλα τα δεδομένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισμό 

και αναφέρονται στην διακήρυξη, να συμπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν 

σε μορφή pdf προκειμένου να το υπογράψουν ηλεκτρονικά και να το υποβάλλουν στο σχετικό 

δ/σμό. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

                                                                                  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 

                                                        (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1
η
, 2

η
, 3

η
, 4

η
, 5

η
 , 6

η
 ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι)   

                 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020, 2020-2021 ΚΑΙ 2021-2022 

Προσφορά 

Α/Α ∆ροµολόγιο 

 

Απαιτούµενη 
χωρητικότητα 

µέσων- Αριθµός 

µεταφεροµένων 

µαθητών 

 

Αριθµός και 

Είδος 

µεταφορικώ

ν µέσων της 

προσφοράς 

Αριθμοί 

κυκλοφορίας 

οχημάτων 

 

Προσφερομένη 

χωρητικότητα 

μέσων βάσει 

αδειών 

κυκλοφορίας 

 

Μέγιστο 

Κόστος 

Ημερησίως 

προ ΦΠΑ 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

Ομάδας 

(Αριθμητικώς) 

 

Ημερήσιο 

κόστος 

δρομολογίου 

Αριθμός 

δρομολογίων 

στην 

διάρκεια της 

σύμβασης 

Κόστος 

Δρομολογίου στο 

σύνολο της 

διάρκειας της 

σύμβασης 

           

           

           

           

           

           

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες μονάδες % για την Ομάδα …. 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ                ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

 

         ………………..                             ……………….. 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2 

(ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑ∆Α 7
η
 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι) 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 

Προσφορά 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Α/Α 

∆ροµολογίου 

 
 
 
            ∆ροµολόγιο 

 
Απαιτούµενη 
χωρητικότητα 

µέσων- Αριθµός 
µεταφεροµένων 

µαθητών 

 
Αριθµός και 

Είδος 
µεταφορικών 

µέσων της 
προσφοράς 

 
 

Αριθµοί 
κυκλοφορίας 

οχηµάτων 

 
Προσφεροµένη 
χωρητικότητα 
µέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφορίας 

 

Μέγιστο Κόστος 

Ημερησίως προ 

ΦΠΑ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου 

Αριθµός 
δροµολογίων 

στην 
διάρκεια της 
σύµβασης 

Κόστος 
∆ροµολογίου στο 

Σύνολο της 
διάρκειας της 

σύµβασης 

            

            

            

            

            

            

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

ΦΠΑ 24% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) - ΥΠΟΓΡΑΦΗ 





 

 96 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, µη 

συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 

Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Κ. Καραµανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 
 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ 
του (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: 
(πλήρη επωνυµία) .............................................................., ΑΦΜ: .................................. (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών 
προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................…………………………………..  ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
για τη συµµετοχή του/της/τους σύµφωνα µε την αριθµ.279934(2464)/7-5-2019 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών (καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών 
16/6/2019), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ” για το/α τµήµα/τα ...............  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την …………………………………………………..  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο 2.2.2 της 
∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2 

 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% συµβατικής αξίας της προσφερόµενης υπηρεσίας 
προ Φ.Π.Α) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-
Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)  

Ηµεροµηνία έκδοσης    …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Κ. Καραµανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

 

Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως µέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του: (i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: 
(ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) ……………………………................................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) 
........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή (iii) [σε 
περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων α) (πλήρη επωνυµία) ........................, 
ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ................... γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ …..... σύµβασης “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 
ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 ”, σύµφωνα µε την αριθµ.279934(2464)/7-5-
2019 ∆ιακήρυξη. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας 
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε (5) 
ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης) 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήµου. 

Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό 
της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 

 

 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ – Σχέδιο Σύμβασης 

                                                                                   

                                  

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ 
 

“ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022.” 
 
Στις Σέρρες, σήµερα στις  …/…/…, ηµέρα ……………………  στα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών 
µεταξύ των παρακάτω συµβαλλοµένων: 
 
1) της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών (Π.Ε. Σερρών) που εδρεύει στις Σέρρες, οδός Κ. Καραµανλή 36, 
62110, Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Αντιπεριφερειάρχη 
Σερρών, κο ………………, που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και 
2) του …………………………………… που εδρεύει ……………………… και στο εξής θα καλείται ανάδοχος,  
    
και έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

2. του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως τροποποιήθηκε µε 
την αριθµ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.∆.Μ.Θ. (Β' 4302), 

3. του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συµπληρώθηκε και ισχύει, 

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

5. 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,   

6. 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»,  

7. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων…»,  

8. 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», 

9. του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων 
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου µε τα 
στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονοµαστικοποίηση  µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών 
που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του 
ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 
(Β’ 1673) σχετικά µε τα ‘’∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε 
το ν. 3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε 
αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες”, 

10. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,  
11. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 
12. του άρθρου 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (Α' 167) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις», 
13. του άρθρου 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (Α' 136) «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και 

άλλες διατάξεις», 
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14. του ν. 2446/1996 (Α' 268) «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών 
λεωφορείων και άλλες διατάξεις», 

15. του ν. 2963/2001 (Α' 268) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, 
τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις», 

16. του ν. 4070/2012 (Α' 82) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και άλλες 
διατάξεις» 

17.  της αριθµ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ (Β' 4217) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», 
όπως ισχύει, 

18. της αριθµ. 279332(2455)/6-5-2019 απόφασης ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Προϋπολογισµού, 
Λογιστικής και Ταµειακής ∆ιαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονοµικού-Ανθρ. Πόρων της Π.Ε. Σερρών, και α/α 
καταχώρησης 2367 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υπηρεσίας µας (Α∆Α: ΩΩ427ΛΛ-ΛΣΦ Α∆ΑΜ: 
19REQ004887227), 

19. της αριθµ……………… απόφασης της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί κατακύρωσης των δροµολογίων 
στους αναδόχους, 

20. της αριθµ………….. Πράξης του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
21. του µε αρ. πρωτ. …………….. εγγράφου της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση ή 

ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την απαραίτητη 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 
      συµφωνήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα παρακάτω: 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1: 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ 

 

      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 Παράρτηµα Ι της µε αρ. πρωτ. 279934(2464)/7-5-2019 διακήρυξης της 

Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και της ανωτέρω διακήρυξης, η οποία αποτελεί 

αναπόσπαστο µέρος της, και τα οποία αναφέρονται στην προσφορά του και κατακυρώθηκαν σε αυτόν. 

 

(πίνακας στοιχείων δροµολογίων σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι της διακήρυξης και την οικονοµική 

προσφορά του αναδόχου) 

  
ΑΡΘΡΟ 2: 

ΤΙΜΗ-ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Το συνολικό ποσό της σύµβασης, που δικαιούται ο Ανάδοχος, ανέρχεται στο γινόµενο του αριθµού των 

δροµολογίων που θα εκτελέσει, βάσει των βεβαιώσεων των διευθυντών των σχολικών µονάδων στις οποίες 

φοιτούν οι µεταφερόµενοι µαθητές, επί της προσφερθείσας τιµής, όπως αυτή αναγράφεται στον ανωτέρω πίνακα 

και για το χρονικό διάστηµα έως το πέρας των σχολικών ετών 2019-2020, 2020-2021, 2021-2022 (31-08-2022). 

Στο ανωτέρω γινόµενο (=ποσό σύµβασης) προστίθεται και ο Φ.Π.Α. (24%) και το άθροισµα αποτελεί το τελικό 

ποσό (συνολικό κόστος) της σύµβασης. 

Στο ως άνω ποσό προβλέπονται δικαιώµατα προαίρεσης, ύψους …….…………. ευρώ και το οποίο θα καταβληθεί 

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

(δηλαδή µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην 

ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά  τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη 

ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια 

εκτέλεσης της σύµβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 3: 
∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ-ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
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     Η σύµβαση υπογράφεται µεταξύ του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών και του αναδόχου βάσει της 

κατακυρωτικής απόφασης και των λοιπών στοιχείων της τεχνικής και οικονοµικής προσφοράς του 

και της διακήρυξης. 

     Ο χρόνος εκτέλεσης της σύµβασης αρχίζει από την υπογραφή της και λήγει στις 31-8-2022, µε δυνατότητα 

παράτασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών και για διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο των πέντε (5) µηνών, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου υπό τους αυτούς όρους 

και συµφωνίες, µε µονοµερή έγγραφη δήλωση του Αντιπεριφερειάρχη Σερρών, απευθυνόµενος στον µεταφορέα 

εγκαίρως και προ της λήξεως της. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών θα γίνεται ανά µήνα από 

τον ∆ιευθυντή κάθε σχολείου µε τη σύνταξη βεβαίωσης πραγµατοποίησης των δροµολογίων ανά µεταφορέα.  

Υπόδειγµα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαµβάνει το όνοµα/επωνυµία του αναδόχου, το µήνα παροχής των 

µεταφορών, το/τα δροµολόγια που εκτελέστηκαν και τον αριθµό κυκλοφορίας του/των οχηµάτων) θα αποσταλεί 

στους αρµόδιους διευθυντές των σχολείων από την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

AΡΘΡΟ 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. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 

4217/Β΄/26-9-2018). 

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 Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-

Ανθρωπίνων Πόρων της Π. Ε. Σερρών τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση του ∆ιευθυντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή 

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

2. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών. 

3. Πρωτότυπο τιµολόγιο του Αναδόχου στο οποίο θα αναγράφεται το Α∆ΑΜ της σύµβασης. 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του Αναδόχου. 

5. Ονοµαστική κατάσταση των συνοδών ανά δροµολόγιο για τις µεταφορές µε συνοδό, σύµφωνα µε το άρ. 7, 

παρ. δ της ως άνω ΚΥΑ. 

 

Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον µεταφορέα ήτοι: 

- Φόρος 8% επί της καθαρής αξίας  

- Κράτηση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. 0,07 % συν 3% Χαρτόσηµο & ΟΓΑ 

χαρτοσήµου) επί αυτής. 

- Κράτηση Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π. 0,06 % συν 3% Χαρτόσηµο & ΟΓΑ 

χαρτοσήµου) επί αυτής. 

∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο: 

• Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του 

σχολείου. 
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• 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 θα γίνεται η 

ανάλογη περικοπή, σύµφωνα µε τις βεβαιώσεις των ∆ιευθυντών και για τις ηµέρες που αυτοί βεβαιώνουν. 

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

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

Αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο Ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την 

ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των 

µαθητών. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

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

στην παρούσα, ηµεροµηνία. Η µεταφορά θα οργανώνεται από τους µεταφορείς σε συνεργασία µε τους ∆ιευθυντές 

των Σχολείων κατά τέτοιο τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η καλύτερη δυνατή οµαλή και ασφαλής µεταφορά των 

µαθητών, καθώς και η µικρότερη παραµονή τους στο χώρο του σχολείου. 

Κατά τη µεταφορά: 

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µαθητών. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους 

µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους προκειµένου για µαθητές  ΑΜΕΑ  µε  κινητικά  προβλήµατα  ή από  

συγκεκριµένο  τόπο  συγκέντρωσης  εάν  δεν απαιτείται η παραλαβή τους από την οικία τους ύστερα από σχετική 

εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους µαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος 

συγκέντρωσης από το ∆ιευθυντή του σχολείου. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι 

ο ελάχιστος δυνατός. Ως εκ τούτου, η άφιξη των µαθητών στα σχολεία όπου φοιτούν θα πραγµατοποιείται το 

αργότερο 10΄ και όχι νωρίτερα από 20΄ πριν την έναρξη των µαθηµάτων και η επιβίβαση των µαθητών στα 

µεταφορικά µέσα, κατά την αναχώρησή τους από τα σχολεία όπου φοιτούν προς τους τόπους διαµονής τους, θα 

γίνεται 10΄ έως 15΄το αργότερο µετά τη λήξη των µαθηµάτων. 

2. Έως την επιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική µέριµνα ή οι νόµιµοι 

επίτροποι των µαθητών. 

3. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

4. Η αποβίβαση των µαθητών κατά την άφιξή τους στα σχολεία όπου φοιτούν και η επιβίβασή τους στα 

µεταφορικά µέσα κατά την αποχώρησή τους µετά τη λήξη των µαθηµάτων, θα γίνεται σε χώρους που θα 

υποδεικνύονται από τους ∆ιευθυντές των σχολείων πλησίον του διδακτηρίου. 

5. Η παραλαβή των µαθητών ή των νηπίων θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας πριν την 

έναρξη των µαθηµάτων και από τους γονείς τους στον τόπο διαµονής τους, µετά τη λήξη των µαθηµάτων. 

6. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

7. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω 

µέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

8. Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εµφάνιση και 

καθαρά. 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’ αριθ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ1894Β’/22-12-04), από την έναρξη ισχύος 

της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθ. Α-ΟΙΚ.51870/4503/09-09-
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2004/ΦΕΚ1442Β’) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια 

ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που 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. Οι Ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για 

την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών. 

9. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµπεριφέρνονται µε ευγένεια στους µαθητές 

και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆ιευθυντών 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. 

10. 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 ∆ιεύθυνση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες 

συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - µαθητών - 

υπεύθυνων µεταφοράς. 

11. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης δροµολογίου, ο µεταφορέας θα είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει 

έγκαιρα για το γεγονός τους ∆ιευθυντές – Προϊσταµένους των σχολικών µονάδων όπου φοιτούν οι µεταφερόµενοι 

µαθητές και τους γονείς – κηδεµόνες αυτών και να βρει άµεσα κατάλληλο µεταφορικό µέσο για τη µεταφορά των 

µαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο µεταφορέας απεργεί. 

12. Η µη εκτέλεση των δροµολογίων ή µέρους των δροµολογίων δικαιολογείται στην περίπτωση αποκοπής του 

οδικού δικτύου ή δυσµενών καιρικών συνθηκών, αλλά και τότε θα καταβάλλεται από τον ανάδοχο του έργου 

προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των µαθητών, καθώς επίσης και λόγω ασθενείας των µαθητών. 

13. 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.). Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία δεν εκτελεστεί 

καθορισµένο δροµολόγιο, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να µεταφέρει τους µαθητές µε άλλο πρόσφορο 

µέσο ή να πληρώσει (παρακράτηση κατά την πληρωµή) το αντίτιµο του ταξί, που τυχόν χρησιµοποίησαν οι γονείς 

για να µεταφέρουν τα παιδιά τους. 

14. 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. 

15. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

φορέα (προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κλπ). 

16. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τα οχήµατα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση ανάθεσης και 

κατ΄ επέκταση στη σύµβασή του για τη µεταφορά  των µαθητών  και µαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην 

αρµόδια Υπηρεσία της Π.Κ.Μ. την αλλαγή αυτών µε άλλα ισοδύναµα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή µε 

απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε άλλα οχήµατα εκτός από την 

περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήµατος και µε την  προϋπόθεση να έχει 

ενηµερωθεί εγκαίρως και εγγράφως το Τµήµα Απασχόλησης, και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της ∆ιεύθυνσης 

Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της Π.Ε. Σερρών από τον ∆ιευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Σε περίπτωση αλλαγής 

ιδιοκτησίας οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσεως ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοµάτως στα δικαιώµατα και 

υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συµβάσεις που θα υπογραφούν. 
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ΑΡΘΡΟ 6: 
ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό, θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε 

περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την 

Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

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

να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη 

έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 

3. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές 

διατάξεις για την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών. 

4. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν 

να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να 

ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µη έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα 

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

υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

5. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό 

έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

6. 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 καθ’ όλη 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. 

7. 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. 

8. 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. 

9. 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. 

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για οποιονδήποτε 

λόγο, για τον 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. 

11. 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. 

12. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων, επισύρει τις 

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

συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 
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Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες: 

• Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου 

κόστους του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 

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

ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή 

όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το 

πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή των 

µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός από 

τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

13. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε 

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

14. Για κάθε καθυστέρηση κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των µαθητών στα σχολεία ευθύνεται ο 

Ανάδοχος του έργου και θα υποχρεούται σε καταβολή προστίµου ίσου µε το διπλάσιο της ηµερήσιας 

αποζηµίωσης της διαδροµής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις (3) καθυστερήσεις στο 

σύνολο των δροµολογίων µέσα σε ένα µήνα, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα της καταγγελίας της 

σύµβασης χωρίς αποζηµίωση για τον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει επιπλέον χρηµατικό ποσό που τυχόν θα 

απαιτηθεί για τη νέα σύµβαση µε άλλο µεταφορέα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει 

δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη απόδοσης σε αυτόν 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 µη 

πραγµατοποίησης αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής 

εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

15. 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. 

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

ένωσης. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 

συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση 

αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. 
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∆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. 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. 

5. 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. 

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 πίστης και των συναλλακτικών 

ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου. Για ότι τυχόν 

δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, που διέπουν τη διενέργεια του 

παρόντος διαγωνισµού. 

7. Ιατρικός έλεγχος προσωπικού  

Οι συνοδοί για την µεταφορά µαθητών, πρέπει να διαθέτουν, κατ’ αναλογία µε τους εργαζόµενους σε παιδικούς 

σταθµούς, πιστοποιητικό υγείας το οποίο θα ανανεώνεται κάθε δύο (2) έτη, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Παράρτηµα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρ. 

∆1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

Στο εν λόγω πιστοποιητικό υγείας, κατόπιν παθολογικής, δερµατολογικής και ψυχιατρικής εξέτασης, βεβαιώνεται η 

ψυχική υγεία και καταλληλότητα του/της συνοδού όπως και το ότι δεν πάσχει από λοιµώδες/µεταδοτικό νόσηµα. 

Επισηµαίνεται ότι κατά την παθολογική εξέταση των συνοδών διενεργείται προτυποποιηµένη ιατρική εκτίµηση και 

ανά τέσσερα (4) έτη επανέλεγχος για φυµατίωση σύµφωνα µε το Παράρτηµα ΙΙ της αρ.∆1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-

2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφασης Υπουργού Υγείας. 

Αντίστοιχα για τους οδηγούς ισχύουν τα ακόλουθα: 

I. Ο οδηγός Ε.∆.Χ. οχήµατος πρέπει να είναι υγιής, γεγονός που αποδεικνύεται µε την έκδοση, κατά τα 

οριζόµενα της υπ’ αριθµ. Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργικής Απόφασης Υπουργού 

Υποδοµών και Μεταφορών, Ιατρικού Πιστοποιητικού Υγείας στο οποίο περιλαµβάνεται ο χαρακτηρισµός ως 

«ΙΚΑΝΟΣ» για οδήγηση Ε∆Χ οχήµατος οπότε διαπιστώνεται η πλήρωση των ελάχιστων απαιτούµενων 

προδιαγραφών σωµατικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑ∆ΑΣ 2 του Κεφαλαίου Β’ του Παραρτήµατος ΙΙΙ 

του π.δ. 51/2012 (ΦΕΚ Α’ 101), όπως ισχύει. Σχετικές διευκρινίσεις έχουν δοθεί στις Υπηρεσίες Μεταφορών 
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και Επικοινωνιών των οικείων Περιφερειών µε την υπ’ αριθµ. οικ Α 1039/38/11.01.2018 (Α∆Α: 

ΩΞΣ5465ΧΘΞ-∆ΧΖ) Εγκύκλιο του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών. Η ισχύς της ειδικής άδειας 

οδήγησης Ε∆Χ οχήµατος είναι πενταετής (παρ. 8, άρθρου 14 του π.δ. 243/1987 (ΦΕΚ Α΄ 104) και π.δ. 

244/1987, (ΦΕΚ Α’ 104)), ενώ στην περίπτωση υποψηφίου που κατά την ιατρική εξέταση διαπιστωθεί ότι 

εκπληρώνει τις ελάχιστες απαιτούµενες προδιαγραφές σωµατικής και διανοητικής ικανότητας ΟΜΑ∆ΑΣ 2 και 

χαρακτηρισθεί «ΙΚΑΝΟΣ» αλλά πάσχει από πάθηση που είναι δυνατόν να τον καταστήσει ανίκανο για 

ασφαλή οδήγηση σε διάστηµα µικρότερο από τα πέντε (5) έτη ή, ειδικώς για 67χρονους κατόχους 

ισχύουσας ειδικής άδειας οδήγησης Ε.∆.Χ. αυτοκινήτου που αιτούνται την ανανέωση αυτής σε διάστηµα 

µικρότερο από τα δύο (2) έτη, ο ιατρός οφείλει στο εκδοθέν Ιατρικό Πιστοποιητικό Υγείας να εισάγει 

παρατήρηση περί της υποχρέωσης επανεξέτασης του ενδιαφερόµενου σε συντοµότερο χρονικό διάστηµα 

(παρ. 3, άρθρο 3 της υπ’ αριθµ. οικ Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργικής Απόφασης). 

II.  Για τους οδηγούς των Λεωφορείων εφαρµογή έχουν τα οριζόµενα του άρθρου 8 της υπ΄ αριθµ. 

Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδοµών, Μεταφορών και 

∆ικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών και, ειδικώς, οι διατάξεις του άρθρου 8 αυτής µε το 

οποίο καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις για την ανανέωση των κατηγοριών αδειών οδήγησης. Το 

πιστοποιητικό υγείας προσκοµίζεται πριν την υπογραφή της σύµβασης µαζί µε τα δικαιολογητικά 

προσωρινού αναδόχου του άρθρου 103 του ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147).  

8. Όσον αφορά το Ποινικό Μητρώο των οδηγών και των συνοδών του οχήµατος πρέπει: 

α) να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κακούργηµα, 

β) να µην έχουν παραπεµφθεί σε δίκη για τα αδικήµατα της βαριάς σωµατικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής 

ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), 

αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), 

προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), µαστροπείας (ΠΚ 349), εκµετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), 

ασέλγειας µε ανήλικο έναντι αµοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

γ) να µην έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιµωρείται µε ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός (1) έτους, 

δ) να µην τελούν υπό στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική 

συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο µεταφορέα η µε 

αριθµό ………………. εγγυητική επιστολή ……………………………….., για την εγγύηση καλής εκτέλεσης, ποσού 

………….,….. €. 

Το ποσό προκύπτει από το γινόµενο του µέγιστου αριθµού των δροµολογίων, που είναι πιθανό να 

πραγµατοποιηθούν, από την έναρξη της σύµβασης έως την µέγιστη διάρκεια της σύµβασης (31.08.2022). 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

   H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     O ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ                    
           Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
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