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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                          Σέρρες,       23 Μαρτίου 2016      
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                                 Αριθµ. Πρωτ. 125521/1417     
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
 
AΝΟΙΚΤΟΥ ∆ΙΕΘΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ∆ΗΜΟΣΙΟΥ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019, ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 11.559.515,50 ΕΥΡΩ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ Φ.Π.Α. ΚΑΙ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΕΩΣ 50% ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ. 
 
ΚΩ∆ΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ 

Φ.Ε.Κ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΑΙ ΕΒ∆ΟΜΑ∆ΙΑΙΟ 
ΤΥΠΟ 

23/3/2016 1/4/2016 1/4/2016 

 
 
     ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                        ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ           

           
 

ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

Ηµεροµηνία 
Ηµέρα 

εβδοµάδας 
Ώρα 

 17/5/2016 Τρίτη 09:00 πµ 

           

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ∆ΑΠΑΝΗΣ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 7.229.215,44 € 
                                   ΦΠΑ 23%     1.662.719,55 € 

                       ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ    2.168.764,64 € 
                         ΦΠΑ  23%       498.815.87 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ 8.891.934,99 €          ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΦΠΑ   2.667.580,51 € 

ΣΥΝΟΛΟ 
        ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ                                                           11.559.515,50 € 

  ∆ΑΠΑΝΗΣ ΜΕ ΦΠΑ 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ 

ΕΙ∆ΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΧΡΟΝΙΚΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΩΣ 31-8-2019. 
 
 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1/4/2016 
και ώρα 15:00 

11/5/2016 
και ώρα 15:00 
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Αναθέτουσα Αρχή : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
 
Τίτλος έργου: Μεταφορά µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά 

έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019 
 
Είδος ∆ιαδικασίας: 

 
Ανοιχτός διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη 
χαµηλότερη τιµή 

 
∆ιάρκεια του Έργου: 

 
Έως 31-08-2019, µε δικαίωµα τρίµηνης παράτασης 

 
Προϋπολογισθείσα δαπάνη: 

 
7.229.215,44  € (µη συµπ/νου του ΦΠΑ) 

 
∆ικαίωµα Προαίρεσης: 

 
2.168.764,64  € (µη συµπ/νου του ΦΠΑ) 

∆υνατότητα χρονικής 
παράτασης 

 
Τρείς (3) µήνες 

∆ιαδικασία επιλογής του 
Αναδόχου: 

 
Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει µε βάση τη χαµηλότερη τιµή 

Χρηµατοδότηση: 

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι α) 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 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ1449Β΄/14-6-2013) και β) τα ίδια έσοδα της Π.Ε. 
Σερρών 

Κωδικός αριθµός εγγραφής 
στον Προϋπολογισµό εξόδων 
της Π.Κ.Μ. 

Ε.Φ. 191 ΚΑΕ 0821.01 

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

 
Κωδικοί CPV 
60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

Ηµεροµηνία αποστολής στην 
Επίσηµη Εφηµερίδα της Ε.Ε. 

 
23/3/2016 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στο 
τεύχος διακηρύξεων δηµοσίων 
συµβάσεων του ΦΕΚ 

 
 
1/4/2016 

Ηµεροµηνία δηµοσίευσης στον 
ηµερήσιο και εβδοµαδιαίο τύπο 

 
 
1/4/2016 

Παραλαβή ∆ιακήρυξης: 

Σε ηλεκτρονική µορφή στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
και από την ιστοσελίδα της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
www.pkm.gov.gr Σε έντυπη µορφή από την έδρα της Π.Ε. Σερρών - 
Τµήµα Προµηθειών, και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως 
καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, 
είτε µε courier (µε χρέωση του παραλήπτη και επιπλέον του αντίγραφου 
της διακήρυξης)  

 
 
 
 
 
 
 
Προθεσµία για υποβολή 
∆ιευκρινήσεων επί των όρων 
της ∆ιακήρυξης 

Οι Υποψήφιοι Ανάδοχοι (εγγεγραµµένοι οικονοµικοί φορείς) µπορούν 
να ζητήσουν συµπληρωµατικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις για το 
περιεχόµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης το αργότερο εντός έξι (6) 
ηµερών πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, δηλαδή τις 5/5/2016. Τα ανωτέρω αιτήµατα υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά στο διαδικτυακό τόπο του συγκεκριµένου διαγωνισµού 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών ή 
διευκρινίσεων που υποβάλλονται εκτός των ανωτέρω προθεσµιών δεν 
εξετάζονται. Το Τµήµα Προµηθειών θα απαντήσει  ταυτόχρονα  και  
συγκεντρωτικά  σε  όλες  τις  διευκρινίσεις  που θα ζητηθούν εντός 
του ανωτέρω διαστήµατος και σε όλους όσους έχουν εγγραφεί στο 
Σύστηµα και ενδιαφέρονται για τον συγκεκριµένο διαγωνισµό, το 
αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την καταληκτική ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεστεί  προφορικές απαντήσεις εκ µέρους της Υπηρεσίας. 
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Ηµεροµηνία Έναρξης Υποβολής 
Ηλεκτρονικών Προσφορών 

1/4/2016 και ώρα 15:00 

Καταληκτική Ηµεροµηνία & 
ώρα Υποβολής Ηλεκτρονικών 
Προσφορών 

 
11/5/2016 και ώρα 15:00 

∆ιαδικτυακός Τόπος Υποβολής 
Προσφορών 

∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 

Τρόπος Υποβολής Προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται από της οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά 
µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ  
µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η διακήρυξη σε 
ηλεκτρονικό φάκελο σύµφωνα µε τα  αναφερόµενα στο Ν.4155/13 και 
στην Π1/2390/2013 (ΦΕΚ Β/2677/21-10-2013) και συµπληρωµατικά 
στο Π.∆. 118/07.  
Τα δικαιολογητικά και στοιχεία που αφορούν το διαγωνισµό και που δεν 
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και 
κατά συνέπ εια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή  
προσκοµίζονται και σε έντυπ η µορφή στην Υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισµό εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή της προσφοράς. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η 
εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 
δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 
Η  προσκόµιση  των  ανωτέρω  δικαιολογητικών  θα  γίνεται  στην   
υπηρεσία πρωτοκόλλου της  Αναθέτουσας  Αρχής (∆/νση ∆ιοικητικού-
Οικονοµικού, Μεραρχίας 36, 2ος όροφος, Τ.Κ. 62110, Σέρρες) µε  
διαβιβαστικό όπου θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα 
έγγραφα — δικαιολογητικά. 

Ηµεροµηνία και ώρα 
Αποσφράγισης Ηλεκτρονικών 
Προσφορών 

17/5/2016 ώρα 09:00 

Αρµόδια Υπηρεσία 

∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού Π.Ε. Σερρών —  Τµήµα Προµηθειών 
Ταχ. ∆/νση: Μεραρχίας 36, 62110 - Σέρρες 
Τηλ. 2321350357, 2321350436 —    Φαξ  2321350458       
e-mail: aggelidis@serres.pkm.gov.gr 

Αρµόδιοι Υπάλληλοι Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάµενος Τµήµατος Προµηθειών 
Κυριαζής ∆ηµήτριος,  Εισηγητής 

 
 

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

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

για την ίδια ώρα τρεις (3) ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο 

∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους 

∆ιαγωνιζόµενους για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα 

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

αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας 

κατάθεσης προσφορών. 
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

 
 
ΑΡΘΡΑ 

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

2. ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

3. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

4. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

5. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

6. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

7. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

10. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

11. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

12. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

13. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

14. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

15. ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

16. ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 

17. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ - ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ   

      ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

18. ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

19. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ΄ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

20. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

21. ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

22. ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

23. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

24. ΕΥΘΥΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

25. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

26. ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

27. ΓΕΝΙΚΑ 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΟΜΑ∆ΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Η ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010). 

2.  Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010). 

3.  Το Ν.∆. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-7-1974). 

4.  Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/1-2-1995). 

5.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997). 

6.   Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-8-2010). 

7.   Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010). 

8.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

9.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθµιση θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998). 

10. Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/19-12-1996). 

11. Το Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 

οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/23-11-2001). 

12. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 

64/τ.Α/2007), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 

Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

13. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), κατά το µέρος που 

αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 

συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

14. Το Ν.4071/2012 «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση 

Ενσωµάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 85/τ.Α/11-4-2012). 

15. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α/28-9-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 

θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 2 του 

Ν.3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου ∆ικαιοσύνης» (ΦΕΚ 242/τ.Α/11-10-2002) και την παρ. 1 του άρθρου 57 

του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α/7-5-2008). 

16. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/τ.Α/14-2-2005), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 

279/τ.Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

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

17. Την µε αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β/23-8-2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε 

θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» 

18. Το Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» (ΦΕΚ 173/τ.Α/30-9-2010). 

19. Του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 και το 

Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-

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

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

τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005». 
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20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις». 

21. Το N.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός 

κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 

22. Την αριθµ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 

Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012). 

23. Το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 

πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015». 

24. Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/10-4-2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 

άλλες διατάξεις». 

25. To άρθρο έβδοµο και άρθρο ένατο N.4089/2012 Κύρωση της Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά 

Μαθητών για το σχολικό έτος 2012−2013 (Α΄ 171)», µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις 

(ΦΕΚ 206/τ.Α/26-10-2012). 

26. Την αριθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή 

εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 

Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και τους Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, 

Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως συµπληρώθηκε 

µε την αρίθµ. 217324(3671)/12-5-2015 απόφαση (ΦΕΚ 929/τ.Β/21-5-2015). 

27. Την αριθµ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-

2013), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ 40701/10-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2561/τ.Β/11-10-2013) «Συµπλήρωση της 

κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. 24001/11−6−2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14−6−2013)» και τροποποιήθηκε µε την 

αριθµ.32807/1-9-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2375/τ.Β/5-9-2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 24001/11−6−2013 κοινής 

υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449 Β/14−6−2013)». 

28. Το N.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις». 

29. Το άρθρο 9 παρ.4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, καταδίκων και 

κρατουµένων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 

30. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

31. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 

θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και της διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 93 του 

Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

32. Την αριθµ.Π1/2390/16-10-2013 απόφαση (ΦΕΚ 2677/τ.Β/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 

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

33. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, οικονοµικού 

έτους 2016. 

34. Την αριθµ. 205/14/29-10-2015 απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (Α∆Α: 7Γ∆77ΛΛ-8Υ1), 

περί Έγκρισης προγράµµατος των εκτελεστέων προµηθειών Π.Κ.Μ έτους 2016 και υπολοίπου 2015. 

35. Την αρ. 13289/7-8-2015 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1716/τ.Β/17-8-2015) «Καθορισµός ηµερήσιων και εβδοµαδιαίων 

νοµαρχιακών και τοπικών εφηµερίδων που έχουν την δυνατότητα καταχώρισης δηµοσιεύσεων των φορέων του 

∆ηµοσίου». 

36. Τα έγγραφα µε αρ. πρωτ. 11849/19-11-2015 του ∆ήµου Αµφίπολης, αρ. πρωτ. 20431/11-11-2015 του ∆ήµου 

Βισαλτίας, αρ. πρωτ. 17503/25-11-2015 του ∆ήµου Εµ. Παππά, αρ. πρωτ. 21931/13-11-2015 του ∆ήµου  
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Ηράκλειας, αρ. πρωτ. 4338/24-11-2015 του ∆ήµου Σερρών, αρ. πρωτ. 24702/26-11-2015 του ∆ήµου Σιντικής,  

σχετικά  µε την δυνατότητα ή µη µεταφοράς µαθητών µε ίδια µέσα. 

37. Το  µε αρ. πρωτ. 491206/5927/11-11-2015 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, σχετικά 

µε τη δυνατότητα µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Σερρών µε ίδια µέσα.  

38. Το αριθµ. 488066/4860/10-11-2015 έγγραφο του Τµ. ∆ια Βίου Μάθησης προς τις ∆/νσεις Εκπαίδευσης της 

Π.Ε.Σερρών σχετικά µε το εκτιµώµενο µαθητικό δυναµικό για το σχολ.έτος 2016-17. 

39. Τα σχετικά απαντητικά έγγραφα των ∆/νσεων Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης Ν. Σερρών (Φ.27/8421/30-11-2015 και 

Φ.27/11799/3-12-2015). 

40. Τα στοιχεία µεταφοράς µαθητών του σχολικού έτους 2015-2016. 

41. Το αριθµ. 50566/404/4-2-2016 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Έργων Π.Ε. Σερρών, σχετικά µε τις χιλιοµετρικές 

αποστάσεις και τις κλίσεις των δροµολογίων µεταφοράς µαθητών. 

42. Το αριθµ. 26797/13/11/2015/18-11-2015 έγγραφο της ∆ιεύθυνσης Μεταφορών και Επικοινωνιών Π.Ε. Σερρών, 

σχετικά µε την ύπαρξη τακτικών δροµολογίων του Αστικού και Υπεραστικού ΚΤΕΛ. 

43. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 

και 2018-2019. 

44. Το αριθµ. 82856/769/25-2-2016 έγγραφο του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης 

Ανάπτυξης Π.Ε.Σερρών, µε το οποίο διαβιβάστηκε η µελέτη του έργου ως πρωτογενές αίτηµα (Α∆ΑΜ: 

16REQ003902845). 

45. Την αριθµ.489/11/15-3-2016 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (Α∆Α: 76∆Λ7ΛΛ-ΚΡΦ) περί έγκρισης 

διενέργειας ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών χωρικής 

αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2016-17, 2017-18 και 2018-19, συνολικού 

προϋπολογισµού 11.559.515,50 €, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και δικαιωµάτων προαίρεσης. 

46. Την αριθµ. 119614/1342/18-3-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της 

∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, µε α/α καταχώρησης 190/21-3-2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και 

Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. (Α∆Α: 7ΝΒΨ7ΛΛ-ΡΟ5, Α∆ΑΜ: 16REQ004040332). 

47. Την από 23-3-2016 αποστολή της διακήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήµων 

Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

 

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι 

 

Τη διενέργεια ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 

µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-

2019, κ α ι  µε κριτήριο κατακύρωσης τη Χαµηλότερη Τιµή, µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων 

δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας 

Εκπαίδευσης 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 31-8-2019, όπως φαίνεται στις συνηµµένες 

οµάδες-τµήµατα του Παραρτήµατος Α΄ της διακήρυξης. 

 

Συνολική Προϋπολογισθείσα ∆απάνη: 8.891.934,99 Ευρώ, συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α.  

∆ικαίωµα Προαίρεσης: µέχρι του ποσού των 2.667.580,51 Eυρώ, ήτοι ποσοστού έως 50% συνολικά της 

προϋπολογισθείσας δαπάνης συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α., το οποίο πρόκειται να ασκηθεί ως εξής:   

α) σε ποσοστό 20% του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τροποποίηση των 

υφιστάµενων δροµολογίων (µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων, µερική αλλαγή διαδροµής 

κτλ), 

β) για τυχόν παράταση της σύµβασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού και µέχρι τρεις (3) 

µήνες. 
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Σχετική Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης: 119614/1342/18-3-2016 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του 

Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, µε α/α καταχώρησης 190/21-

3-2016 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Υ.∆.Ε. (Α∆Α: 7ΝΒΨ7ΛΛ-ΡΟ5). 

∆ιάρκεια Σύµβασης: Από την υπογραφή της έως 31-8-2019, µε δυνατότητα παράτασης για διάστηµα τριών (3) 

µηνών κατά το επόµενο σχολικό έτος. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1 – ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

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

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

καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα ∆ιακήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, 

σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 

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

∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)», στο Π.∆. 60/2007 και συµπληρωµατικά στο Π.∆. 118/2007. 

 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ 
∆ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 
Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr  

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
1/4/2016   1/4/2016 και ώρα 

15:00 
11/5/2016 και  

ώρα 15:00 
17/5/2016 και 

ώρα 09:00 

 

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

Σύστηµα. 

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

αυτόµατα από το Σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του 

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

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

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

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

την ίδια ώρα τρεις (3) ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο 

∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η 

Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους 

για την αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα υφίσταται και κατά τη νέα 

ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, 

δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 

Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή διενέργειας και αξιολόγησης των αποτελεσµάτων του 

διαγωνισµού Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού και την αρµόδια επιτροπή ενστάσεων του άρθρου 15 του 

Π.∆. 118/2007 και προσφυγών του Ν. 3886/2010 της Π.Ε. Σερρών, στο εξής Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών, 

στην περίπτωση υποβολής ενστάσεων ή προσφυγών. Οι ως άνω επιτροπές γνωµοδοτούν προς την Οικονοµική 

Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε το 

διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 
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ΑΡΘΡΟ 2 – ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

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. ∆ηλαδή 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 ένα ή 

περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δροµολογίων της 4ης οµάδας, ή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το 

σύνολο των δροµολογίων της 5ης οµάδας ή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των δροµολογίων της 6ης 

οµάδας του Παραρτήµατος Α΄, 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. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύµφωνα µε 

τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από 

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

υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται 

από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να 

είναι ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη διακήρυξη, µε βάση 

τον προβλεπόµενο από τη διακήρυξη προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. 

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

αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές αποστάσεις ότι αυτά µπορούν να 

πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς 

τα σχολεία φοίτησης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 3 – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

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

τη συνολική τιµή του κάθε τµήµατος/δροµολογίου. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 4 – ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

∆ικαίωµα συµµετοχής στο διαγωνισµό έχουν: 

α) Τα Φυσικά ή Νοµικά πρόσωπα (ηµεδαπά και αλλοδαπά), 

β) Ενώσεις επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισµοί, 

δ) Κοινοπραξίες, 

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

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

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

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

παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την οικονοµία του κράτους – µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη 

νοµοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν.2513/1997. Για τις ενώσεις προµηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

πρέπει να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Π.∆. 118/2007. 
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Στην περίπτωση των ενώσεων ή κοινοπραξιών δεν απαιτείται να έχουν λάβει συγκεκριµένη νοµική µορφή 

προκειµένου να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί 

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

αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Τα µέλη της ένωσης ή της κοινοπραξίας ευθύνονται έκαστος έναντι της 

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

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

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

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

κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 

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

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

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

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

Γραµµατείας Πληροφοριακών Συστηµάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 

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

Προµηθειών. 

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

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

(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο 

σύστηµα. 

Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα Προγραµµατισµού και Στοιχείων της 

∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής ∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 

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

αποστέλλοντας: 

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

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

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

συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών του Π.∆. 60/2007, και 

σύµφωνα µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, στα οποία 

να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός 

τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 

Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους της υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος. 

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

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

ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 

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

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

της προθεσµίας άσκησης της προδικαστικής προσφυγής ένστασης του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-

10-2010 κατά της διακήρυξης του διαγωνισµού, αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της 

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

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

των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί εµπρόθεσµα, ήτοι µέχρι την ηµεροµηνία εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της 

προδικαστικής προσφυγής του άρθρου 4 του Ν.3886/2010 (Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-2010), χωρίς ο ενδιαφερόµενος να 

έχει δικαίωµα άσκησης της εν λόγω προσφυγής. Αιτήµατα παροχής πληροφοριών που υποβάλλονται εκτός των 

ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. 

16PROC004118354 2016-04-01



  11  

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

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

∆ιοικητικού-Οικονοµικού και φέρουν ψηφιακή υπογραφή. Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – 

διευκρινίσεων υποβάλλονται µόνο από εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή διαθέτουν σχετικά 

διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα 

αιτήµατα, συνοδεύονται υποχρεωτικά από επισυναπτόµενο ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή αρχείου .pdf, µε το κείµενο 

των ερωτηµάτων, το οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα που υποβάλλονται εκτός 

των ανωτέρω προθεσµιών δεν εξετάζονται. Παροµοίως, δεν εξετάζονται τα αιτήµατα που υποβάλλονται είτε µε άλλο 

τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο. 

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

διευκρινήσεις που θα ζητηθούν εντός των προαναφερόµενων διαστηµάτων. 

Κανένας Υποψήφιος δεν µπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί  προφορικές απαντήσεις 

εκ µέρους της Υπηρεσίας. 

 

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

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

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

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

εγκατάστασής τους. 

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

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

εγκατάστασής τους. 

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

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

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

την επαγγελµατική τους ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η 

αναθέτουσα αρχή. 

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

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

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

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

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

του παρόντος ή όταν δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 

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

περισσότερους από τους ακόλουθους λόγους: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
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Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α΄ 173) και 

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

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

λόγω υποψηφίων/προσφερόντων, να απευθυνθεί στις αρµόδιες αρχές για να λάβει τις πληροφορίες που θεωρεί 

απαραίτητες. 

Όταν οι πληροφορίες αφορούν έναν υποψήφιο ή προσφέροντα εγκατεστηµένο σε άλλο κράτος µέλος, η αναθέτουσα 

αρχή µπορεί να ζητεί τη συνεργασία των αρµόδιων αρχών. Τα αιτήµατα αυτά αφορούν, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία του 

κράτους µέλους, όπου είναι εγκατεστηµένος ο υποψήφιος ή ο προσφέρων, τα νοµικά ή/και φυσικά πρόσωπα, 

συµπεριλαµβανοµένων, ενδεχοµένως, των διευθυντικών στελεχών επιχείρησης, ή οποιουδήποτε προσώπου έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου του υποψηφίου ή του προσφέροντος. 

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

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

προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από τον διαγωνισµό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

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

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

όρων διενέργειας του διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα, στο σύνολό της. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να 

µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή 

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

για δαπάνες σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. 

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

Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, καθώς και η Οικονοµική Επιτροπή επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν 

ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από της υποψηφίους. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

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

στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν.4155/2013 (ΦΕΚ/Α΄/29-05-

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

λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)», στο Π.∆. 60/2007 και 

συµπληρωµατικά στο Π.∆.118/2007. 

Τα περιεχόµενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

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

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

 

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

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

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

προσηκόντως, σε µορφή αρχείου .pdf σύµφωνα µε το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές 
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λεπτοµέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ) τα ακόλουθα 

κατά περίπτωση ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

 

1 

Εγγύηση συµµετοχής σε ευρώ (€) ποσοστό 2% της προϋπολογισθείσης δαπάνης, χωρίς το Φ.Π.Α., 
συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης, υπολογιζόµενου επί του προϋπολογισµού του 
δροµολογίου ή των δροµολογίων, για το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά και να περιέχει όλα τα 
αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν.4281 (ΦΕΚ 160/Α/8-8-2014) και στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της παρούσης. 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς. 

2 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και το τµήµα ή τα τµήµατα (οµάδες 
δροµολογίων ή δροµολόγια) για τα οποία υποβάλλει την προσφορά και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και 
την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 
- δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα ήτοι: 
i) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (EE L 351 της 29.1.1998, σελ. 1), 
ii) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 
1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), 
iii) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), 
iv) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 
91/308/EOK του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 
χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (EE L 166 
της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 
2331/1995 (Α΄ 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α΄ 305), 
v) κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της 
ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
vi) κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων : 
- 30 παρ. 7, 9, 11, 12 και 14 
- 31 παρ. 4, 5 και 6 
- 32 παρ. 4 και 5 
- 35 παρ. 5 του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας. 
 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν: 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του 
συνεταιρισµού. 
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση επαγγελµατιών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά κάθε µέλος που 
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 

3 

 
Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισµού και στην οποία δηλώνεται ότι, µέχρι και την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς τους, οι προσφέροντες: 
α. ∆εν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη 
κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. 
β. ∆εν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης 
απόφασης κοινής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (µόνο για 
αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 
γ. ∆εν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική 
διαχείριση. 
-Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα δηλώνουν ότι δεν τελούν σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη 
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε διαδικασία κήρυξης σε αναγκαστική διαχείριση ή υπό άλλη ανάλογη 
διαδικασία. 
δ. Είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας 
και επικουρικής), αναφέροντας όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλουν εισφορές κυρίας και 
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επικουρικής ασφάλισης, καθώς και ότι είναι ενήµεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 
ε. Είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Επιµελητήριο, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου και το 
αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν (ρητά κατονοµαζόµενες), προκειµένου για νοµικά πρόσωπα ή 
το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα, µε το οποίο είναι εγγεγραµµένοι στο 
Επιµελητήριο ή ότι ασκούν γεωργικό ή κτηνοτροφικό επάγγελµα, κατά περίπτωση (δεν αφορά 
συνεταιρισµούς). 
Τα αλλοδαπά φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, δηλώνουν ότι είναι εγγεγραµµένα στα µητρώα του οικείου 
Επιµελητηρίου της χώρας εγκατάστασης τους ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις, οµοίως της 
χώρας εγκατάστασής τους, ορίζοντας ρητά την επωνυµία του Επιµελητηρίου ή των επαγγελµατικών 
οργανώσεων αντίστοιχα, καθώς και το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, προκειµένου για 
νοµικά πρόσωπα ή το ειδικό επάγγελµά τους, προκειµένου για φυσικά πρόσωπα. 
στ. ∆εν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται κατ' 
εφαρµογή του Π.∆.60/2007 και ότι δεν έχουν αρνηθεί να παράσχουν τις πληροφορίες αυτές. 
ζ. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρισµούς) . 
η. Αναλαµβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα ηλεκτρονική υποβολή/έντυπη 
προσκόµιση όπου απαιτείται των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.∆. 118/07, κατά 
περίπτωση, και σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Προεδρικού 
∆ιατάγµατος. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, η παρούσα υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον νόµιµο εκπρόσωπό του. 
 

4 

 
Παραστατικό εκπροσώπησης, εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό 
τους. 

 

5 

 
Τα νοµιµοποιητικά έγγραφα κάθε συµµετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
(για διαγωνιζόµενους µε µορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), ευκρινές φωτοαντίγραφο ή απόσπασµα του καταστατικού 
του διαγωνιζόµενου και των εγγράφων τροποποιήσεων του (για Ο.Ε. και Ε.Ε.). Στοιχεία και έγγραφα από 
τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα που 
έχουν δικαίωµα να δεσµεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα έγγραφα της 
νοµιµοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νοµική µορφή 
των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου. 

 

6 

 
Για συµµετοχή στο διαγωνισµό Ανωνύµων Εταιρειών (για τις ανώνυµες εταιρείες όπου αυτό 
απαιτείται) αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού προσώπου 
(άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005). Η συνδροµή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται µε την υποβολή 
µαζί µε την προσφορά των εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικού της αρµόδιας αρχής που εποπτεύει, 
σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ν.2190/1920, την εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι µετοχές της µε 
βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονοµαστικές και β) Αναλυτικής κατάστασης µε τα στοιχεία των 
µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρηµένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 
ηµέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.∆. 82/96, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 109 του Ν. 
2533/97). Σε περίπτωση που µέτοχοι Α.Ε. που συµµετέχει στο διαγωνισµό είναι άλλες Α.Ε., µε ποσοστό 
συµµετοχής στο µετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών αυτών οι µετοχές να 
είναι ονοµαστικές στο σύνολό τους µέχρι φυσικού προσώπου και επίσης οι εταιρείες αυτές πρέπει να 
προσκοµίζουν τα προαναφερόµενα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών και για τις Α.Ε. 
µετόχους της Α.Ε. που λαµβάνει µέρος στο διαγωνισµό. Αν συµµετέχει στο διαγωνισµό εταιρεία άλλης 
νοµικής µορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συµµετέχουν ή κατέχουν εταιρικά µερίδια Ανώνυµες Εταιρείες 
µε ποσοστό συµµετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι µετοχές πρέπει να είναι ονοµαστικές µέχρι φυσικού 
προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν.3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). Σε περίπτωση µη 
υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής µη νόµιµων ή ανεπίκαιρων (πέραν των τριάντα 
(30) ηµερών), η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη. Για τις αλλοδαπές Ανώνυµες Εταιρείες ισχύει η 
παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ.1 του Ν.3414/2005, στην 
οποία ορίζεται ότι: «Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυµες 
εταιρείες, ανεξαρτήτως της συµµετοχής τους ή µη σε ελληνικές ανώνυµες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση 
ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς 
τους ή για τη συγκεκριµένη δραστηριότητα, την ονοµαστικοποίηση των µετοχών τους µέχρι φυσικού 
προσώπου. Εφόσον δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης των µετοχών κατά το δίκαιο της 
χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκοµίζεται σχετική βεβαίωση από αρµόδια αρχή της χώρας 
αυτής, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. 
Στην περίπτωση που δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονοµαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία 
υποχρεούται να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση των µετόχων 
της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου της Α.Ε. Σε 
περίπτωση που η εταιρεία δεν τηρεί ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων να προσκοµίσει σχετική κατάσταση 
µετόχων, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των µετοχών ή δικαιωµάτων ψήφου, σύµφωνα 
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µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, εφόσον οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη 
περίπτωση, η εταιρεία οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω 
µέτοχοι η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. 
Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την 
προαναφερόµενη κατάσταση των µετόχων της διαφορετικά ή µη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν 
επιφέρει έννοµες συνέπειες σε βάρος της εταιρείας». Η υποχρέωση περαιτέρω ονοµαστικοποίησης µέχρι 
φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγµένες στα Χρηµατιστήρια κρατών-µελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης ή του Οργανισµού Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

 

7 

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες επαγγελµατιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα ως άνω 
δικαιολογητικά για κάθε επαγγελµατία που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
Από κάθε φορέα – µέλος (Νοµικό πρόσωπο) που συµµετέχει στην ένωση απαιτείται πρακτικό απόφασης 
∆.Σ. ή άλλου αντίστοιχου οργάνου που εγκρίνει τη σύµπραξη µε τα άλλα µέλη της ένωσης, το ποσοστό της 
κάθε µίας στον προϋπολογισµό του έργου, την αποδοχή της αλληλέγγυας και εις ολόκληρον ευθύνης. 

 
 
 

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

στο διαγωνισµό εγγυητικών επιστολών. 

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

δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε 

Ένορκη Βεβαίωση του Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε Υπεύθυνη 

∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου 

επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου Αναδόχου, στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος 

Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. 

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

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

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

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

(υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» του Υποψήφιου Αναδόχου. 

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

τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, 

σύµφωνα µε την τελευταία παράγραφο του άρθρου 3 του Ν. 4250/2014. 

Όταν πρόκειται για διαγωνισµό µε προϋπολογισµό ανώτερο του 1.000.000 €, η αναθέτουσα αρχή, σύµφωνα µε την 

παρ.4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/05, ελέγχει επί ποινή απαραδέκτου της υποψηφιότητας, εάν στη διαγωνιστική 

διαδικασία συµµετέχει εξωχώρια εταιρεία κατά τα αναφερόµενα στην περ. α΄ της παραγρ. 4 του ίδιου νόµου, όπως 

συµπληρώθηκε µε την παράγραφο 4 του άρθρου 4 του Ν. 3414/05. 

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

αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) 

εργάσιµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν ψηφιακή 

υπογραφή. 

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

Επισηµαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-

τεχνική προσφορά» που έχουν υποβληθεί µε την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκοµισθούν στην 

αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν 

έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή 

του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι η εγγύηση συµµετοχής, πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

δηµόσιες αρχές ή άλλους φορείς. 

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

του υποφακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά») θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής µε διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα προσκοµιζόµενα έγγραφα – 
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δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετηµένα µέσα σε καλά σφραγισµένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται 

(εξωτερικά) ευκρινώς µε κεφαλαία γράµµατα: 

 

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

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

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

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

 

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

ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 

 

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

Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 

και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

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

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

συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή .pdf. 

 

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

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

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

ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά: 

 

∆ικαιολογητικά Τεχνικής Προσφοράς. Ο φάκελος της Τεχνικής Προσφοράς πρέπει να περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

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

θα δηλώνονται τα εξής: 

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

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

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

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

αυτό διάστηµα. 

iii) Οι τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 

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

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

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

γνησίου υπογραφής. 

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

χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου. 

III.   Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται από του φορείς της παρ. 

α του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014, π.χ. ∆ηµόσια ΚΤΕΟ), ή επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή 

φωτοαντίγραφα επικυρωµένων, αν εκδίδονται από άλλους φορείς ή Ιδιωτικά ΚΤΕΟ), από τα οποία να προκύπτει 

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

µαθητών. 

IV.     Επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένων ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 
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V.    Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των αδειών οδήγησης. 

VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση 

αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) 

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

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

καθώς και του σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, κατατεθειµένου στην αρµόδια ∆.Ο.Υ., το οποίο θα πρέπει να 

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

κατακύρωση. 

VII.   Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), έκδοσης 

τουλάχιστον του τελευταίου τριµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη 

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

παράβασης της νοµοθεσίας «περί ναρκωτικών», της σωµατεµπορίας, της µαστροπείας και της εκµετάλλευσης 

πορνών, της ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απόπειρας ανθρωποκτονίας από πρόθεση, της απάτης, της 

κλοπής, της πλαστογραφίας, της χρήσης πλαστών εγγράφων, της ληστείας, της αλητείας, του βιασµού, της 

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

οδήγηση. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 

αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε µορφή pdf τις 

αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

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

αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

IX. Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των ∆.Χ. επιβατικών 

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

 

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

στην παράγραφο 2Α του παραρτήµατος της αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ 

Υπενθυµίζεται ότι προσκοµίζονται στην Αναθέτουσα Αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόµενης προθεσµίας µόνο τα 

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

φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» 

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

οικονοµικού φορέα. 

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

Προσφορά». 

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

Στην συνέχεια, το σύστηµα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε µορφή pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και 

υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος 

και του παραγόµενου ψηφιακά υπογεγραµµένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, 

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

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

καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, 

συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και εµφανίζονται στην εκτύπωση. 

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

φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την αφαίρεση του 

ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη 
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(ενδεικτικός προϋπολογισµός στον Πίνακα ∆ροµολογίων στην στήλη µε περιγραφή «Μέγιστο Κόστος Ηµερησίως χωρίς 

ΦΠΑ/Μέγιστο Ηµερήσιο Κόστος προ ΦΠΑ») για κάθε δροµολόγιο που προκηρύσσεται (και στα Υποδείγµατα της 

Οικονοµικής Προσφοράς Παράρτηµα ∆ στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος ∆ροµολογίου Βάσει 

προϋπολογισµού»). 

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

φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο 

δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι µικρότερο του πέντε. 

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

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

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

υπογεγραµµένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγµα, Οικονοµικής Προσφοράς, σε µορφή pdf. 

Για την προσφερόµενη τιµή ισχύουν τα όσα αναλυτικά περιγράφονται στο ΑΡΘΡΟ 13. 

 

Επισηµαίνεται ότι : 

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

διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 

74/26-03-14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων δικαιολογητικών και 

εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά 

φωτοαντίγραφα, και για την αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 

(ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14). Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την αρµόδια 

για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό 

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

∆ιαπίστωση ότι υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα στην 

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

διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

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

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

www.promitheus.gov.gr  

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής για την κατάθεση των προσφορών ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει 

δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο σύστηµα. 

• Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται 

αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 6 της ΥΑ Π1-

2390/2013 Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ). 

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

έχει πραγµατοποιηθεί κατάθεση ηλεκτρονικής προσφοράς στο σύστηµα) δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται 

στους αποστολείς τους. 

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

περιέρχονται στην Υπηρεσία µετά την καθοριζόµενη προθεσµία, θεωρούνται εκπρόθεσµα κατατεθέντα και οδηγούν 

σε απόρριψη της προσφοράς.  

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

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

οφείλει να σηµειώνει επ’ αυτών την ένδειξη πληροφορίες εµπιστευτικού χαρακτήρα. Σε αντίθετη περίπτωση, δύναται 

να λαµβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι λοιποί διαγωνιζόµενοι. Η Υπηρεσία δεν αποκαλύπτει πληροφορίες 
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που του έχουν διαβιβάσει οι προσφέροντες και τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εµπιστευτικές. Οι πληροφορίες 

αυτές αφορούν, ιδίως, τα τεχνικά ή εµπορικά απόρρητα και τις εµπιστευτικές πτυχές των προσφορών. 

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

από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του 

παραπάνω αναφεροµένου απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

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

συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών. 

• Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

• Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται. 

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

τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

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

διευκρινίσεις µόνο όταν αυτές ζητούνται από αρµόδιο όργανο είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν 

εγγράφου της Υπηρεσίας, µετά την σχετική γνωµοδότηση του οργάνου. Από τις διευκρινίσεις, οι οποίες παρέχονται, 

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

σχετικό αίτηµα από το αρµόδιο όργανο. 

• Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών, η Προσφορά θα πρέπει να υποβάλλεται για όλα τα 

µέλη της Ένωσης από εκπρόσωπό τους ειδικά εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική πράξη. 

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

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

αντίκλητου για την κατάθεση της Προσφοράς. 

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

ούτε να συµµετάσχει χωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συµµετέχει στο ∆ιαγωνισµό. 

Στην περίπτωση αυτή αποκλείονται όλες οι προσφορές. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 09:00 π.µ., µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα 

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

συµβάσεων και διαδικασιών. 

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

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά». 

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

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

προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων αυτών. 

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

οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

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

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

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 8 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά 

των κειµένων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας 

Αρχής. 

Συγκεκριµένα µέσα από το Σύστηµα: 

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

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

υποφακέλων των Προσφορών. 

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

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

που αποσφραγίσθηκαν. 

- Η Επιτροπή συντάσσει και υπογράφει σχετικό πρακτικό στο οποίο καταγράφει τον έλεγχο πληρότητας και ισχύος 

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

γίνονται αποδεκτές για οικονοµική αξιολόγηση. 

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

Τεχνικών Προσφορών. 

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

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

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

Προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές µετά την αξιολόγηση των ∆ικαιολογητικών Συµµετοχής και των Τεχνικών Προσφορών. 

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

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

Προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, προκειµένου να λάβουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

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

έχουν το δικαίωµα να απευθύνουν αιτήµατα στους συµµετέχοντες χρήστες – οικονοµικούς φορείς για παροχή 

διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών. Οι χρήστες – οικονοµικοί φορείς παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός 

των κατά περίπτωση προθεσµιών που τους ορίζονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 9 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑ∆ΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟ∆ΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 

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

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

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

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

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

φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή αντίγραφο) στην αρµόδια 

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

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

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

γράµµατα: 

α) Η περιγραφή «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης». 

β) Ο πλήρης τίτλος της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ. 

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

δ) Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 

ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα – µειοδότη. 

 

α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

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

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

από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. ∆/τος 60/2007*, δηλ. της συµµετοχής σε εγκληµατική οργάνωση, 

της δωροδοκίας, της απάτης, της νοµιµοποίησης εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, καθώς και για κάποιο από τα 

αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της 

δόλιας χρεοκοπίας. 

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

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

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

στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μάΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

- 12 - παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) 

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

των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

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

καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

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

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα.») 

 

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

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

ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 

(3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την 

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

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

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

το σύστηµα TAXISNET δεδοµένα σχετικά µε την φορολογική ενηµερότητα του Οικονοµικού Φορέα, στον οποίο 

πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, κατά την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης του. Σε περίπτωση που 

το σύστηµα παρουσιάζει κάποιον Οικονοµικό Φορέα µη ενήµερο φορολογικά η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει εντός τριών 

(3) εργασίµων ηµερών από την ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να 

γίνει η κατακύρωση, να τον ειδοποιήσει εγγράφως ή µε άλλο πρόσφορο τρόπο να προσκοµίσει φορολογική 
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ενηµερότητα σε έντυπη µορφή εντός της προθεσµίας των 20 ηµερών της παραγρ.2 του άρθρου 6 του Π.∆ 118/07 και 

από την οποία να προκύπτει ότι είναι ως κατά τα άνω φορολογικά ενήµερος. 

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

µορφή αρχείου τύπου pdf εντός είκοσι (20) ηµερών από την ηµεροµηνία ειδοποιήσεως σε αυτόν και καταθέτει αυτή 

στην αρµόδια υπηρεσία ή την αποστέλλει ταχυδροµικά, σε έντυπη µορφή εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την 

ηµεροµηνία της σχετικής ηλεκτρονικής υποβολής. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής ως ηµεροµηνία κατάθεσης 

λογίζεται η ηµεροµηνία αποστολής που αποδεικνύεται από τη σφραγίδα ταχυδροµείου. 

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

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

σχετικό πιστοποιητικό. 

(4) Πιστοποιητικό του οικείου Επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ' αυτό και το 

ειδικό επάγγελµά τους, κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού, και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραµένουν 

εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Σηµειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου pdf. 

 

β. ΟΙ ΑΛΛΟ∆ΑΠΟΙ: 

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

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

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα 

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

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

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

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

στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μάΐου 1997 (EE C 195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 

παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (EE L 358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, 

κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (EE C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες 

δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, 

για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 

παράνοµες δραστηριότητες (EE L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 

2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία 

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

καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική 

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

διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα.») 

 

(2) Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

εκκαθάριση του κ.ν.2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΑΊ01), όπως εκάστοτε 

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

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις 

(µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα). 

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

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

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

αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω 

πρόσωπα δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της περίπτωσης (1) 

του εδ. α της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

(4) Επί ηµεδαπών ανωνύµων εταιρειών τα προαναφερόµενα πιστοποιητικά της εκκαθάρισης της περίπτωσης (2) του 

εδ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρµόδια Υπηρεσία της 

οικείας Περιφέρειας, στο µητρώο Ανωνύµων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραµµένη η συµµετέχουσα στο διαγωνισµό 

Α.Ε., σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 7α.1.ια' και 7β.12 του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και, όσον 

αφορά στην ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990, όπως εκάστοτε ισχύει, από το αρµόδιο Εφετείο της έδρας της 

ανωνύµου εταιρείας που τελεί υπό ειδική εκκαθάριση. 

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

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

επιχείρησης. 

 

δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 

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

ειδοποίησης, ή άλλο ισοδύναµο έγγραφο αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασης από το 

οποίο να προκύπτει ότι ο Πρόεδρος του ∆ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική 

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

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

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

αλλοδαπούς συνεταιρισµούς, αντίστοιχα, και της περίπτωσης (2) του εδ. γ της παρ. 1 του παρόντος άρθρου. 

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

 

ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΙΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

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

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

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

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

συµβολαιογράφου της χώρας εγκατάστασης. Εάν στη χώρα αυτή δεν προβλέπεται ούτε ένορκη βεβαίωση, δύναται 

αυτή να αντικατασταθεί µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, ή συµβολαιογράφου 

της χώρας στην οποία είναι εγκατεστηµένος ο προµηθευτής. 

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

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

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

υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης» του Υποψήφιου Αναδόχου. 
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Η δήλωση υπογράφεται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση του 

γνησίου της υπογραφής. 

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

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

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

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

να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιµες ηµέρες µετά και την προσκόµιση των δικαιολογητικών σε έντυπη µορφή, 

ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συµµετεχόντων που δικαιούνται να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών που 

υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας 

Αρχής, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κείµενων διατάξεων για την ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και διαδικασιών. 

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

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

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

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

άρθρου µετά την αξιολόγηση των προσφορών, ή αποδειχτεί κατά τη διαδικασία του ελέγχου, ότι δεν πληρεί τις 

προϋποθέσεις συµµετοχής στο διενεργηθέντα διαγωνισµό, η διαδικασία επαναλαµβάνεται και η κατακύρωση γίνεται 

στον συµµετέχοντα µε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. 

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

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

διαγωνισµός µαταιώνεται. 

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

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

περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, καταπίπτει υπέρ του ∆ηµοσίου η 

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

εφόσον από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά προκύπτει ότι δεν πληρούνται οι απαιτήσεις της ∆ιακήρυξης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 

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

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

προϋπολογισθείσης δαπάνης εκτός ΦΠΑ (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014), συµπεριλαµβανοµένων 

δικαιωµάτων προαίρεσης, των τµηµάτων του παραρτήµατος Α, για τα οποία ο ενδιαφερόµενος υποβάλλει 

προσφορά. 

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

και δε λαµβάνονται υπόψη. 

γ)   Η εγγύηση συµµετοχής στον διαγωνισµό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα µήνα µετά τη λήξη του χρόνου της 

προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

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

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

ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύµβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της 

σύµβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το 

Φ.Π.Α. (άρθρο 157 παρ. 1α του Ν. 4281/2014). 

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

3. Οι εγγυήσεις, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να 

περιλαµβάνουν και τα ακόλουθα: 
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α) Την ηµεροµηνία έκδοσης. 

β) Τον εκδότη. 

γ) Την Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται. 

δ) Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε) Το ποσό που καλύπτει την εγγύηση. 

στ) Την πλήρη επωνυµία και τη διεύθυνση του µεταφορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ) Τη σχετική διακήρυξη, την ηµεροµηνία διαγωνισµού (για εγγύηση συµµετοχής) ή τον αριθµό της σχετικής 

σύµβασης (για εγγύηση καλής εκτέλεσης) 

η) Ότι η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως 

και διζήσεως. 

θ) Ότι το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της Υπηρεσίας που έχει συνάψει τη σύµβαση και ότι θα καταβληθεί 

ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους του εκδότη, αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της 

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

ι) Ότι σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 

ια) Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος των εγγυήσεων όπως: 

i. Για την εγγύηση συµµετοχής ο χρόνος ισχύος αυτής πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα της λήξης 

ισχύος της προσφοράς. 

ii. Για την εγγύηση καλής εκτέλεσης ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά δύο (2) µήνες του συµβατικού 

χρόνου παράδοσης του έργου. 

iii. Ότι ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης, ύστερα από απλό 

έγγραφο της Υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισµό. 

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

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

υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης , εκτός και αν εκδίδεται µία εγγυητική µε το άθροισµα των ποσών όλων των 

µελών της ένωσης. 

5. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα. 

6. Εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέρη της Συµφωνίας ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου 

Οργανισµού Εµπορίου που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (ΦΕΚ Α΄139) και έχουν σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις 

το δικαίωµα αυτό. Μπορούν επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του 

Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού (άρθρο 157 παρ. 

4 του Ν.4281). 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ – ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 

Η σύναψη συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών που εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής των οδηγιών 2004/17/ΕΚ & 

2004/18/ΕΚ καθώς και των αντιστοίχων Π.∆. των 59/2007 & 60/2007 διέπονται από τις διατάξεις του Ν.3886/2010 

όσον αφορά την επίλυση των διαφορών και την δικαστική προστασία στη διαδικασία που προηγείται της σύναψης 

συµβάσεων δηµοσίων προµηθειών που διενεργούνται µε διεθνή διαγωνισµό. 

Ενόψει της αρχής της επικαίρου τηρήσεως των σχετικών διαδικασιών, σε προδικαστική προσφυγή, ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής, κατά το άρθρο 4 του Ν.3886/2010 υπόκεινται οι βλαπτικές πράξεις όλων των οργάνων του 

διαγωνισµού και όχι µόνο της αρχής, που εκδίδει την κατακυρωτική πράξη, όταν ασκούν αποφασιστική και όχι 

γνωµοδοτική ή άλλη αρµοδιότητα. 
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Οπότε σε διαφορές διεπόµενες από τον παρόντα νόµο δεν εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας ή 

εσωτερικών κανονισµών που προβλέπουν την άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά εκτελεστών πράξεων ή 

παραλείψεων της διαδικασίας διεξαγωγής δηµόσιων διαγωνισµών. 

Οι ενστάσεις - προσφυγές υποβάλλονται ηλεκτρονικά από τους οικονοµικούς φορείς, σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία (άρθρο 4 του Ν. 3886 Φ.Ε.Κ. 173 /Α’/30-10-2010 ) «∆ικαστική προστασία κατά το στάδιο που προηγείται 

της σύναψης συµβάσεων ∆ηµοσίων ‘Έργων, Κρατικών Προµηθειών και Υπηρεσιών σύµφωνα µε την Οδηγία 89/665 

Ε.Ο.Κ.» όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 63 του Ν. 4055/2012 ΦΕΚ 51 Α’, µέσω του συστήµατος και επισυνάπτοντας 

το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή. 

Μετά την υποβολή των ενστάσεων/προσφυγών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων για την 

ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 

Κάθε ενδιαφερόµενος µπορεί να ακολουθήσει την διαδικασία που προβλέπεται στον Ν.3886/2010 και να ασκήσει 

προδικαστική προσφυγή ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές 

αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµά του. 

Στην ενηµέρωση αυτή πρέπει να εκτίθενται οι πληροφορίες που περιλαµβάνονται στην παρ. 2 του άρθρου 35 του 

Π.∆. 60/2007. 

 

Προθεσµία άσκησης προδικαστικής προσφυγής: 

• Κατά της διακήρυξης: µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία που ο προσφεύγων έλαβε πλήρη γνώση της 

διακήρυξης (πλήρης γνώση της διακήρυξης τεκµαίρεται ότι υπάρχει µετά την πάροδο ευλόγου χρόνου από την 

δηµοσίευσή της κατά προσήκοντα τρόπο. Ο εύλογος χρόνος δεν µπορεί στην περίπτωση ανοικτού διαγωνισµού, να 

είναι µεγαλύτερος από το ήµισυ του χρόνου που µεσολαβεί από την τελευταία δηµοσίευσή της µέχρι τη λήξη της 

ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών, συνυπολογιζόµενων των ηµεροµηνιών της δηµοσίευσης της διακήρυξης και 

της υποβολής των προσφορών (676/2011 απόφαση ΣτΕ)). 

• Κατά εκτελεστών πράξεων: µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από τη πλήρη γνώση της πράξης και της αιτιολογίας αυτής. 

Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής, η άσκηση αυτής, καθώς και η προθεσµία και η άσκηση 

της αίτησης ασφαλιστικών µέτρων κωλύουν τη σύναψη της σύµβασης, εκτός εάν µε την προσωρινή διαταγή ο 

αρµόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Εφόσον ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών µέτρων, ο αιτών ειδοποιεί σχετικά 

την αναθέτουσα αρχή µε κάθε πρόσφορο µέσο, όπως τα ηλεκτρονικά και η τηλεοµοιοτυπία, µέσα σε δέκα (10) ηµέρες 

από την άσκηση της αιτήσεως. Κατά τα λοιπά, η άσκηση αιτήσεως ασφαλιστικών µέτρων δεν κωλύει την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ορίζεται άλλως µε την προσωρινή διαταγή που εκδίδεται κατά την παράγραφο 4 

του άρθρου 5 του Ν. 3886/2010. 

Όσον αφορά στην κατάθεση των σχετικών παραβόλων, όπου απαιτείται (σύµφωνα µε το άρθρο 5 του ν.3886/2010, 

όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 28 του ν.4111/2013 και το άρθρο 74 του ν.4146/2013), αυτά υποβάλλονται από 

τους πιστοποιηµένους οικονοµικούς φορείς - χρήστες σε µορφή αρχείου. pdf προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) 

εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία ή βάσει του 

Ν.3943/2011 (Φ.Ε.Κ.66/Α’/31-3-2011) και της Υπουργικής απόφασης «περί ηλεκτρονικού παραβόλου» ΠΟΛ 1163/3-7-

2013 (Φ.Ε.Κ.1675/Β’/2013) όπως κάθε φορά αυτά ισχύουν. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 12 - ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ 

 

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαγωνιστική διαδικασία, έχουν πρόσβαση στα έγγραφα που παράγονται 

στο Σύστηµα (µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr) µε τον τρόπο και στο χρόνο που ορίζεται από τις 

κατά περίπτωση κείµενες διατάξεις, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των διατάξεων του άρθρου 5 του ν. 2690/1999, 
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των διατάξεων για το ηλεκτρονικό δηµόσιο έγγραφο (ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031/2012 ΦΕΚ Β’ 1317/23.04.2012) και αυτών 

της περίπτωσης β της παραγράφου 2 του άρθρου 6 του ν.4155/2013. 

Επιπλέον η διάθεση της διακήρυξης γίνεται και από την έδρα της Π.Ε. Σερρών - Τµήµα Προµηθειών, και η 

παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως καταβάλλοντας τη δαπάνη αναπαραγωγής της, που ανέρχεται σε 2,00 €, είτε 

µε courier (µε χρέωση του παραλήπτη και επιπλέον του αντίγραφου της διακήρυξης), είτε από την ιστοσελίδα της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας - Π.Ε. Σερρών www.pkm.gov.gr 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

 

Η οικονοµική προσφορά (πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας) συντάσσεται σύµφωνα µε τα υποδείγµατα του 

Παραρτήµατος ∆ και υποβάλλεται και αυτή ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf, αφού πρώτα υπογραφεί ψηφιακά από 

τον έχοντα δικαίωµα για αυτό. Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς, η 

δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από 

το Φ.Π.Α. 23%. 

Η προσφερόµενη τιµή, κατά δροµολόγιο, για το διαγωνισµό µεταφοράς µαθητών Α’/Θµιας και Β'/θµιας Εκπ/σης, από 

τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος του δροµολογίου, 

εφαρµοζόµενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιµές µονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόµενος στην 

προϋπολογισθείσα τιµή έτσι όπως έχει τεθεί από την Περιφέρεια και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που 

προκύπτει σύµφωνα µε το παράρτηµα της Κ.Υ.Α.24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β714-6-2013) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες». 

Η τελική προσφερόµενη τιµή ανά δροµολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, µετά την εφαρµογή της έκπτωσης σε 

ακέραιες τιµές µονάδος στην αξία έκαστου δροµολογίου, που θα είναι η προσφερόµενη τιµή ανά δροµολόγιο. Ο 

πολλαπλασιασµός της προσφερόµενης τιµής ανά δροµολόγιο επί της ηµέρες λειτουργίας του δροµολογίου αποτελεί την 

συνολική προσφορά για το δροµολόγιο. 

Η οικονοµική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). Παράλληλα- 

συµπληρώνεται και σε € (µε δύο δεκαδικά ψηφία), όπως φαίνεται στο Παράρτηµα ∆’ - Υπόδειγµα Οικονοµικής 

Προσφοράς (βλ. αντίστοιχα στήλη µε περιγραφή «Προσφορά» και την υποστήλη αυτής µε περιγραφή «Ποσοστό 

έκπτωσης» για το ποσοστό έκπτωσης %, την υποστήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου» για την 

προσφερόµενη τιµή του δροµολογίου σε ΕΥΡΩ και στη στήλη «Κόστος δροµολογίου στο σύνολο της διάρκειας της 

σύµβασης» για την προσφερόµενη τιµή σε ΕΥΡΩ). 

Επισηµαίνεται ότι η τιµή που θα συµπληρωθεί στην υποστήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος 

δροµολογίου» του εντύπου της Οικονοµικής Προσφοράς κατά το υπόδειγµα, είναι η τιµή µονάδος που θα 

συµπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα της Οικονοµικής Προσφοράς στην πλατφόρµα του 

ΕΣΗ∆ΗΣ. 

Προσφορά που περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής, πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ αναπροσαρµογής λόγω τιµής 

καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη, µε απόφαση του αρµόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου 

για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου. 

Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ούν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και κατά 

συνέπεια την χαµηλότερη τιµή ανά δροµολόγιο. 

Οι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη της, 

καθώς και για ενδεχόµενες παρατάσεις της. 
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ΑΡΘΡΟ 14 - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους διαγωνιζόµενους επί εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την επόµενη 

της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 

Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη 

λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω προβλεπόµενο. Μετά τη λήξη και του 

παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα του διαγωνισµού 

υποχρεωτικά µαταιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα ότι η συνέχιση του 

διαγωνισµού εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι συµµετέχοντες στον διαγωνισµό µπορούν να επιλέξουν, είτε 

να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του διαγωνισµού συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους.  

Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του προβλεπόµενου από τη διακήρυξη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 15 – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 

 

Στο διαγωνισµό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές και αν υποβληθούν απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 16 - ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης που δε µπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 50% του 

προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ' 

αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β714-6-2013) που αναλύεται ως εξής: 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος προαιρέσεως έως και του 20% του προϋπολογισµού κάθε 

δροµολογίου του διαγωνισµού για την τροποποίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή αύξηση των 

χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι 

µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δηµόσιων 

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

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

συµβατικού αντικειµένου κάθε τµήµατος, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού και όχι πέραν των τριών 

(3) µηνών. 

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

 

 

ΑΡΘΡΟ 17 - ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ -ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ 
ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

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

ισχύει λαµβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δροµολογίου. 

2.   Η καταβολή της αποζηµίωσης µεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύµφωνα µε τη προσφορά τους έτσι 

όπως αυτή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του µηνός όπως ορίζεται από το 

παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νοµό. Η αναπροσαρµογή του συµβατικού κόστους 

δροµολογίου λόγω µηνιαίας διαφοροποίησης της τιµής του καυσίµου υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω 

σχέση: 
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Για λεωφορεία 

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

Όπου: 

Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης 

Α.Σ.Α.∆. = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Μ.Κ.∆.Ε.= Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος µε 

τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση 

Μ.Κ.∆.∆. =Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µε 

την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση 

 

Για τα ∆Χ Επιβατικά το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται. 

 

Σε περίπτωση αναπροσαρµογής τµήµατος λόγω τροποποίησης δροµολογίου το νέο συµβατικό κόστος για κάθε 

δροµολόγιο του τµήµατος που τροποποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση: 

 

Για λεωφορεία και ∆Χ Επιβατικά 

(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)χ [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)] 

Όπου: 

Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος 

σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της νέας διαδροµής του δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και διπλού τιµολογίου 

της διακήρυξης 

Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του 

Παραρτήµατος σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της αρχικής διαδροµής του δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και 

διπλού τιµολογίου της διακήρυξης. 

 

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

Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων 

δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β' /14-6-2013) 

Κ.Υ.Α. 

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 ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού-

Οικονοµικού της αρµόδιας Περιφερειακής Ενότητας Σερρών τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως από τις ∆/νσεις 

Α'/θµιας ή Β'/θµιας Εκπ/σης. 

• Βεβαίωση του ∆/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή µεταφορά των 

µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση. 

• Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών. 

• Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

4. Οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον µεταφορέα ήτοι: 

- Υπέρ Ε.Α.∆Η.ΣΥ. 0,10% 

- Χαρτόσηµο 3% επί του Ε.Α.∆Η.ΣΥ. 
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- Ο.Γ.Α χαρτοσήµου 20% επί του χαρτοσήµου του Ε.Α.∆Η.ΣΥ. 

- Φόρος 8% επί της καθαρής αξίας  

5. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στους µεταφορείς: 

• Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του 

σχολείου. 

• Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού 

προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. 

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραµείνουν 

κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 

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

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

6. 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 18 - ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

1. Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογηµένη γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, δύναται, σύµφωνα 

µε τις διατάξεις του άρθρου 21 Π.∆. 118/2007 να αποφασίσει: 

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 

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

γ) Ματαίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για δροµολόγιο ή για δροµολόγια ή και για το σύνολο του 

διαγωνισµού και επανάληψή του µε τροποποίηση ή µη των όρων και των τεχνικών προδιαγραφών. 

δ) Οριστική µαταίωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού για δροµολόγιο ή για δροµολόγια ή και για το σύνολο 

του διαγωνισµού, σύµφωνα µε τις υποπεριπτώσεις (i) και (ii) της περ. ζ΄ του άρθρου 21 του Π.∆. 118/07, 

εφαρµοζοµένων αναλόγως. 

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

2. Εφόσον υπάρχουν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές τελικός πάροχος επιλέγεται ο µειοδότης που προκύπτει 

κατόπιν διαπραγµάτευσης, αφού κληθούν όλοι οι προσφέροντες που είχαν ισότιµες ή ισοδύναµες προσφορές. 

3. Ύστερα από την ανάλογη απόφαση κρίσεως των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, και κατόπιν εισήγησης της 

Επιτροπής ∆ιαγωνισµού µπορεί µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, στην περίπτωση του άρθρου 25 1γ του Π.∆. 

60/2007 ή αν µε απόφαση του, σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 176 του Ν.3852/2010, όπως 

τροποποιήθηκε µε το άρθρο 5 του Ν.4071/2012 εξουσιοδοτήσει προς τούτου την Οικονοµική Επιτροπή, να 

ακολουθηθεί η διαδικασία της διαπραγµάτευσης άρθρων 24 και 25 του εν λόγω διατάγµατος. 

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, µπορεί να αποφασίσει την 

προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για δροµολόγιο ή για δροµολόγια ή και για το σύνολο του 

διαγωνισµού, σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο του άρθρου 22 του Π.∆. 118/2007, εάν συντρέχει περίπτωση 

εφαρµογής των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 60/2007. 

 

Επισηµαίνεται ότι, η προσφορά απορρίπτεται στις κάτωθι, αναφερόµενες ενδεικτικά, περιπτώσεις, εάν: 

• Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης. Σηµειώνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 

έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθµητικής. 

• Έχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή 

πρέπει να είναι καθαρογραµµένη και µονογραµµένη από τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή ∆ιαγωνισµού πρέπει 

16PROC004118354 2016-04-01



  31  

κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει, µονογράψει και σφραγίσει τη διόρθωση αυτή. Η προσφορά απορρίπτεται 

όταν υπάρχουν σε αυτήν διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της Ε.∆. 

•  Περιέχει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Περιλαµβάνει δροµολόγια που δεν δύνανται να δικαιολογηθούν σύµφωνα µε το άρθρου 2 της παρούσης, 

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

• Θέτει όρο αναπροσαρµογής µε την επιφύλαξη της πρόβλεψης της ΚΥΑ για αναπροσαρµογή λόγω τιµής 

καυσίµου). 

•  ∆εν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη εκτιµήσεως, περιέχει ελλιπή ή 

ανακριβή στοιχεία ή/και αιρέσεις. 

•  Αποτελεί αντιπροσφορά ή τροποποίηση της προσφοράς ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 

εξοµοιώνεται µε αντιπροσφορά. 

•  Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, είτε στο σύνολό της, είτε στα επιµέρους τµήµατα του έργου. 

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

•  ∆εν έχει συνταχθεί και υποβληθεί, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα σχετικά κεφάλαια της παρούσας. 

• ∆εν περιλαµβάνει τα προβλεπόµενα δικαιολογητικά και δεν συνοδεύεται από τη νόµιµη εγγυητική επιστολή 

συµµετοχής στο διαγωνισµό. 

•  Η οικονοµική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιµή του δροµολογίου του Παραρτήµατος Α’ που έχει τεθεί από 

την περιφέρεια και φυσικά τον προϋπολογισµό του δροµολογίου. 

•  Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας ∆ιακήρυξης.  

•  ∆εν είναι σύµφωνη µε τους επί µέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, όπου αυτοί αναφέρονται. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19 - ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ (ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) 

 

Σε ενδεχόµενο που κατά την διαδικασία του διαγωνισµού: 

α) δεν υποβληθεί καµία προσφορά ή καµία από τις υποβληθείσες προσφορές δεν είναι κατάλληλη, ή εάν δεν υπάρχει 

κανείς υποψήφιος, 

β) υποβληθούν µη κατάλληλες ή απαράδεκτες προσφορές, η Αναθέτουσα Αρχή (εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί 

ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης) µπορεί ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ: 

 

1) να προσφύγει στην διαδικασία µέσω διαπραγµάτευσης χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 25 του 

Π∆ 60/2007), 

2) να προσφύγει στη διαδικασία διαπραγµάτευσης µε δηµοσίευση προκήρυξης διαγωνισµού (άρθρο 24 του Π∆ 

60/2007) µετά από απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (ή της Οικονοµικής Επιτροπής), αφού προηγηθεί 

γνωµοδότηση του αρµόδιου για την αξιολόγηση οργάνου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του προαναφερόµενου 

διατάγµατος και του άρθρου 31 της υπ’ αριθµόν 2004/18/ΕΚ Οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 31ης Μαρτίου 2004 «περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµόσιων συµβάσεων έργων, 

προµηθειών και υπηρεσιών». 

 

Σε αυτή την περίπτωση, πριν την απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, επειδή η συνολική προϋπολογισθείσα 

δαπάνη υπερβαίνει το ποσό των 209.000,00 ευρώ (Κανονισµός 2015/2342 της ΕΕ), απαιτείται να αποσταλεί όλος ο 
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φάκελος προς την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Συµβάσεων για παροχή σύµφωνης γνώµης, σύµφωνα µε 

τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν.4013/2011. 

Σύµφωνα µε το άρθρο 2, παρ 2, περ γ (δδ) του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α-15/9/2011) οι αποφάσεις των 

αναθετουσών Αρχών που αφορούν προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης για την ανάθεση των δηµόσιων 

συµβάσεων, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 25 παρ. 3 του Π.∆. 59/2007 και των άρθρων 24 και 25 του Π.∆. 

60/2007, εξαιρουµένων των περιπτώσεων ανωτέρας βίας, εκδίδονται µετά από σύµφωνη γνώµη της ΕΑΑ∆ΗΣΥ, 

εφόσον οι συµβάσεις αυτές εµπίπτουν, λόγω της εκτιµώµενης αξίας τους, στο πεδίο εφαρµογής των ανωτέρω 

προεδρικών διαταγµάτων. 

Η εν λόγω αρµοδιότητα ασκείται µέσα σε προθεσµία δεκαπέντε (15) εργασίµων ηµερών από την παραλαβή του 

σχεδίου απόφασης από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, συνοδευόµενου από όλα τα στοιχεία στα οποία θεµελιώνεται, κατά 

περίπτωση, η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης, µε µέριµνα της αναθέτουσας αρχής. Με την άπρακτη 

παρέλευση της ως άνω προθεσµίας τεκµαίρεται η σύµφωνη γνώµη της Αρχής. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις και ιδίως 

λόγω της πολυπλοκότητας της υπό ανάθεση σύµβασης, η Αρχή δύναται µε απόφασή της, η οποία κοινοποιείται στην 

αιτούσα αναθέτουσα αρχή, να παρατείνει άπαξ την ως άνω προθεσµία για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 20 - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, θα ανακοινωθεί εγγράφως ηλεκτρονικά στον ανάδοχο ή στους 

αναδόχους οι οποίοι προσκαλούνται και υποχρεούνται να προσέλθουν µέσα σε 10 ηµέρες από την ηµεροµηνία 

κοινοποίησης της ανακοίνωσης και της πρόσκλησης για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, προσκοµίζοντας και 

εγγύηση καλής εκτέλεσης αυτής σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α (όπως ορίζεται 

στην παρ. 2 του άρθρου 10 της παρούσας και σύµφωνα µε το υπόδειγµα 2 του παραρτήµατος Γ’). Η σύµβαση 

υπογράφεται και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στο παράρτηµα Β’ της 

παρούσας διακήρυξης. 

Σε περίπτωση που σε δροµολόγιο για το οποίο υπογράφεται η σύµβαση προβλέπονται συνοδοί, για κάθε ένα από 

αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

• Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης. 

• Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), άρθρο 1 

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

µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την απασχόλησή του. 

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

κατοικίας του. 

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

το δε έγγραφο της σύµβασης που ακολουθεί, έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 

3. Η ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και η πρόσκληση για υπογραφή της σύµβασης ή των συµβάσεων προς 

τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, γίνεται µετά τη διενέργεια του προ-συµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

και αν αυτός αποβεί θετικός. 

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

µεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύµβαση, το κείµενο της οποίας επισυνάπτεται στη διακήρυξη 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’). Η Υπηρεσία συµπληρώνει στο κείµενο της σύµβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, µε 

την οποία συµµετείχε αυτός στο διαγωνισµό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή µε την κατακύρωση του 

διαγωνισµού σε αυτόν. ∆ε χωρεί οποιαδήποτε διαπραγµάτευση στο κείµενο της σύµβασης που επισυνάφθηκε στη 

διακήρυξη του διαγωνισµού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συµπλήρωση της προσφοράς του 

αναδόχου. 
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5. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως προσφορά, διακήρυξη 

και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. 

6. Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνούν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συµβατικό όρο, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση, 

ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού και απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. 

Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, µε την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από 

οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον. 

7. Η σύµβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της µεταφοράς των µαθητών µε τη λήξη του σχολικού έτους ή λόγω λήξης του χρόνου 

ισχύος της σύµβασης. 

β) Έγινε η αποπληρωµή του συµβατικού τµήµατος, αφού προηγουµένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συµβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συµβαλλόµενα µέρη και 

αποδεσµεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόµενα από τη σύµβαση. 

8. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή προσφορά, καθένας από 

τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

9. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει 

αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόµενες από τις κείµενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 21 - ΕΛΕΓΧΟΣ ΝΟΜΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Λόγω του ύψους της προϋπολογιζόµενης δαπάνης, η νοµιµότητα της παρούσας διαγωνιστικής διαδικασίας θα τεθεί 

υπό τον έλεγχο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. Για το σκοπό αυτό θα υποβληθεί στην αρµόδια υπηρεσία ο φάκελος του 

διαγωνισµού µε όλα τα σχετικά έγγραφα και τα στοιχεία, καθώς και ανυπόγραφο το σχέδιο της σύµβασης. Εάν ο 

έλεγχος αποβεί αρνητικός η σύµβαση δε θα υπογραφεί. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 22 - ∆ΙΑΡΚΕΙΑ - ∆ΙΑΚΟΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η διάρκεια της/των σύµβασης/εων της ανάθεσης υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών δηµόσιων σχολείων, χωρικής 

αρµοδιότητας Π.Ε. Σερρών, αφορά/ουν το διάστηµα από υπογραφής της/των σύµβασης/εων έως 31-8-2019, µε 

δικαίωµα τρίµηνης παράτασης. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, σε περίπτωση που για 

οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από 

τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών διακόπτεται µε απόφαση της 

Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από εισήγηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 23 - ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 

1. Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται στην αρµόδια Περιφερειακή Ενότητα µέσα στην προθεσµία που του ορίστηκε 

για να υπογράψει την σχετική σύµβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που 

έγινε στο όνοµά του και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε απόφαση του αρµοδίου για την διοίκηση 

του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 

α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 
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β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύµβαση, επιβάλλονται, µε απόφαση 

του αρµοδίου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου, το οποίο 

υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση ολική ή µερική της εγγύησης συµµετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύµβασης, κατά περίπτωση. 

β. Εκτέλεση των εργασιών σε βάρος του εκπτώτου ανάδοχου, είτε από τις υπόλοιπες εταιρείες που είχαν λάβει 

µέρος στον διαγωνισµό ή είχαν κληθεί για διαπραγµάτευση, είτε µε διενέργεια διαγωνισµού, είτε µε 

διαπραγµάτευση, αν συντρέχουν οι προϋποθέσεις του άρθρου 22 του Κ.Π.∆. 118/2007. Κάθε άµεση ή έµµεση 

προκαλούµενη ζηµία του δηµοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου 

αναδόχου. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισµός του αναδόχου από το σύνολο των προµηθειών των φορέων που 

εµπίπτουν στο πεδίο εφαρµογής του ν. 2286/1995. Ο αποκλεισµός, σε οποιαδήποτε περίπτωση, επιβάλλεται 

µόνο µε απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, ύστερα από γνωµοδότηση της Επιτροπής Πολιτικής 

Προγραµµατισµού Προµηθειών, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόµενο για παροχή εξηγήσεων και µετά 

από αιτιολογηµένη εισήγηση του φορέα που διενεργεί το διαγωνισµό. 

4. Σε περίπτωση που η ανάθεση σε βάρος εκπτώτου αναδόχου γίνεται µε τροποποίηση όρων ή τεχνικών 

προδιαγραφών της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύµβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά 

περίπτωση, κατά τον υπολογισµό του διαφέροντος σε βάρος του, λαµβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν 

προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων ή τεχνικών προδιαγραφών, η οποία συµψηφίζεται µε το προς 

καταλογισµό ποσό. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 24 - ΕΥΘΥΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

 

1.    Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. 

Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό, θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε 

περίπτωση που προσωρινά ή και 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.   ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

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

µέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

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

ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη 

ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ 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 

«∆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. 

6.   Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές 

διατάξεις για την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών. 
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7.   Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές να είναι συνεργάσιµοι, να συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές 

και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/ντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς 

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

8.   Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν 

από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. 

Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο 

µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε 

να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές 

σχέσεις σχολείου - µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς. 

9.   Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν να 

είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να 

ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µη έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα 

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

υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

10. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της 

µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, 

όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες. Η 

διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς. Τα 

ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους 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. 

11. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο µεταφορικό 

µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η 

συνοδός του οχήµατος. 

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο 

αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

13. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα πρέπει να εφαρµόζουν όλα 

όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

14. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για 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. 

15. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο 

οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 

16. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων από τον 

ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση 

καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές. 

17. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της διακήρυξης, 

επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας 

καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες: 

• Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ του ηµερησίου 
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κόστους του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 

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

ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος 

ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το 

πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή των 

µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός από 

τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

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

απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη απόδοσης 

σε 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. 

20. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν 

καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 

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

ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 25 - ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

 

1.  Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 

συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση 

αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. 

∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε 

µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής 

χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του 

αναδόχου. 

2.   Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι 

των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, 

απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό προορισµό τους. 
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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 

∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία της 

οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

4.   Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο 

σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε 

µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του 

δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των 

παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). 

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

µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και 

επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα Αρχή 

και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

6.   Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του 

δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των 

προβλεπόµενων κυρώσεων. 

7.   Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Π.∆. 60/2007, του Π.∆. 

118/2007 και οι λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού. 

8.   ∆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 και αρµόδια θα είναι τα 

δικαστήρια Σερρών. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών του Ν.3886/2010 είναι το 

∆ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 26 - ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ – ΑΝΑΡΤΗΣΗ 

 

Η προκήρυξη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα των ευρωπαϊκών κοινοτήτων, όπου θα 

αποσταλεί ηλεκτρονικά (παρ. 2 άρθρου 30 του Π.∆. 60/2007). 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στο Τεύχος ∆ιακηρύξεων ∆ηµοσίων Συµβάσεων της Εφηµερίδας της 

Κυβερνήσεως (Ν. 2741/99 & περ. Ιθ’ της παρ. 2 του άρθρου 5 και παρ. 10 του άρθρου 9 του Ν. 3469/06). 

Περίληψη της διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στις εφηµερίδες: 

«ΕΦΗΜΕΡΙΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ & ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ», 

«ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ»,  

«ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ»,  

«ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΒΗΜΑ»,  

«ΝΕΑ ΠΟΡΕΙΑ». 

Θα αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Π.Ε. Σερρών και στις ∆/νσεις Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης Ν. 

Σερρών. 

Θα σταλεί στους φορείς κατά τα προβλεπόµενα στο άρθρο 4 (Κανόνες δηµοσίευσης) του Π.∆ 118/2007. 

Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να ενηµερωθούν για το περιεχόµενο της ∆ιακήρυξης από την ∆ιαδικτυακή Πύλη του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στον οποίο δηµοσιεύεται το κείµενό της. 
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Η ∆ιακήρυξη διατίθεται επίσης από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας: www.pkm.gov.gr 

Περίληψη της ∆ιακήρυξης και το πλήρες κείµενο αυτής θα αναρτηθoύν στον ιστότοπο (site) του προγράµµατος 

«∆ιαύγεια», καθώς και στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Κ.Η.Μ.∆Σ): 

www.eprocurement.gov.gr, αντίστοιχα. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων βαρύνουν την Ευρωπαϊκή 

Ένωση. 

Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στην εφηµερίδα της Κυβερνήσεως βαρύνουν το Εθνικό Τυπογραφείο. 

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

(οικονοµικές εφηµερίδες) βαρύνουν την Αναθέτουσα Αρχή. 

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. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 27 – ΓΕΝΙΚΑ 

 

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι α) 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 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) και β) τα ίδια έσοδα της Π.Ε. 

Σερρών. 

Τα παραρτήµατα, αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσας διακήρυξης. 

 
 
 
 
 
 
 
         Η Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής                               
 
 
                       Αθανασιάδου-Αηδονά Ε. Αθηνά                   
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΟΜΑ∆ΕΣ-ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ

ΛΥΚ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 27

ΛΥΚ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 24 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,55 1,05 9,50 0,80 13,90 0 39,29 2 78,58 42.433,20 55.163,16

∆ΗΜ ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 24

ΛΥΚ ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 5

ΓΥΜ ΤΟΥΜΠΑ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 11

ΛΥΚ ΧΡΥΣΟ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,80 0,40 12,60 0,50 17,30 0 43,97 2 87,94 47.487,60 61.733,88

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 21

ΝΗΠ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 3

ΓΥΜ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 7

ΛΥΚ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,80 0,50 12,70 1,40 18,40 1 51,46 2 102,92 55.576,80 72.249,84

∆ΗΜ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 1

ΝΗΠ ΣΥΚΙΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 1

ΛΥΚ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 1

∆ΗΜ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 2

ΓΥΜ ΜΕΤΑΛΛΑ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 3

ΓΥΜ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 16

ΛΥΚ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 3

∆ΗΜ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 15

ΝΗΠ ΕΜΜΠΑΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,10 2,30 11,50 3,00 18,90 1 56,09 2 112,18 60.577,20 78.750,36

175

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΕΝΤΑΠΟΛΕΩΣ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)

∆ΗΜ ΕΜΜ.ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ (16:15) 7

∆ΗΜ ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ (16:15) 1

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ (16:15) 2 540 ΜΙΚΡΟ 4,40 0,45 16,00 0,75 21,60 0 34,33 1 34,33 18.538,20 24.099,66

10

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΑΓΙΟΥ ΠΝΕΥΜΑΤΟΣ
ΓΥΜ ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 13

ΓΥΜ ΧΡΥΣΟ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ 28 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,90 0,40 7,60 0,30 10,20 0 28,65 2 57,30 30.942,00 40.224,60

41

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΥ

7 ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ ∆ΗΜ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ 35 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,47 0,38 4,56 0,49 6,90 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

35

1η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΑΜΦΙΠΟΛΗΣ, ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ 
(προκηρύσσονται ανά οµάδα) 

α/α
∆ροµολόγιο

2

ΤΟΥΜΠΑ - ΧΡΥΣΟ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - 
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ                                       

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

4

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις

ΜΕΤΑΛΛΑ - ΣΥΚΙΑ - ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
ΠΑΠΠΑΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ 

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

∆ΑΦΝΟΥ∆Ι -ΤΟΥΜΠΑ - 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΑΣ - 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ 

3
∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΑΓΙΟ 

ΠΝΕΥΜΑ   (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

Τύπος
Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

1
ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ

6
ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ - ΧΡΥΣΟ - ΑΓΙΟ 

ΠΝΕΥΜΑ

5
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΡΥΣΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)

8
ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ                              
(2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσσα)

∆ΗΜ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ 18 216 ΜΙΚΡΟ 1,47 0,38 4,56 0,49 6,90 0 15,21 1 15,21 3.285,36 4.270,97

18

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ
ΛΥΚ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 9

ΓΥΜ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΚΟΠΟΣ 23 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,40 3,30 4,70 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

∆ΗΜ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ 11

ΝΗΠ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ 1

∆ΗΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΨΥΧΙΚΟ 16

ΛΥΚ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 5

ΓΥΜ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΣΚΟΠΟΣ 7

ΛΥΚ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 3

ΓΥΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΚΟΠΟΣ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,40 0,10 9,40 14,90 1 48,48 2 96,96 52.358,40 68.065,92

∆ΗΜ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΨΥΧΙΚΟ 2

ΝΗΠ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΨΥΧΙΚΟ 1

ΛΥΚ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΣΚΟΠΟΣ 2

ΓΥΜ ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΣΚΟΠΟΣ 1

ΛΥΚ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 13

ΓΥΜ ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 18 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,25 0,10 4,40 0,05 5,80 1 29,35 2 58,70 31.698,00 41.207,40

ΓΥΜ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 13

ΛΥΚ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 2

ΛΥΚ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 9

ΓΥΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ 35 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,80 0,18 6,42 8,40 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

178

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΨΥΧΙΚΟΥ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟΥ - ΝΕΟΥ ΣΚΟΠΟΥ (ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ)

∆ΗΜ ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ (16:15) 7

∆ΗΜ ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΨΥΧΙΚΟ (16:15) 4 540 ΜΙΚΡΟ 3,10 0,00 8,50 0,00 11,60 0 21,44 1 21,44 11.577,60 15.050,88

11

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ / ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΕΑΣ ΜΠΑΦΡΑΣ

ΝΗΠ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 2

∆ΗΜ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 13

∆ΗΜ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 7

∆ΗΜ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ 4

ΓΥΜ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΠΡΩΤΗ 10

ΓΥΜ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΠΡΩΤΗ 4

ΓΥΜ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΠΡΩΤΗ 4

ΓΥΜ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΠΡΩΤΗ 15 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,20 0,00 12,70 0,00 16,90 1 47,59 2 95,18 51.397,20 66.816,36

59

9 ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - 
ΨΥΧΙΚΟ (16:15)

10

11

ΠΕΘΕΛΙΝΟΣ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ -
ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ                                             

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΜΕΣΟΚΩΜΗ - ΨΥΧΙΚΟ - ΝΕΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ                                                   

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

13

12
 ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - ΝΕΟΣ 

ΣΚΟΠΟΣ                                                      

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

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)
14
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ / ΛΥΚΕΙΟ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ / ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΡΩΤΗΣ
ΛΥΚ ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 7

ΛΥΚ ΗΛΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 5

ΛΥΚ ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 12

ΝΗΠ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 3

ΛΥΚ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 4

ΛΥΚ ΠΡΩΤΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 17 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,60 0,60 13,20 2,20 20,60 1 57,13 2 114,26 61.700,40 80.210,52

ΛΥΚ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 6

ΛΥΚ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 24

ΛΥΚ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 2

ΝΗΠ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1

∆ΗΜ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 5

ΛΥΚ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 0,80 0,70 13,80 2,00 17,30 1 44,13 2 88,26 47.660,40 61.958,52

ΓΥΜ ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΠΡΩΤΗ 1

∆ΗΜ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 3

ΓΥΜ ∆ΟΜΙΡΟΣ - ΠΡΩΤΗ 1

ΛΥΚ ΑΓΓΙΣΤΑ- ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ 1

ΓΥΜ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΠΡΩΤΗ 6

∆ΗΜ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΠΡΩΤΗ 3

ΓΥΜ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΠΡΩΤΗ 40 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,00 0,60 26,00 0,00 29,60 0 62,76 2 125,52 67.780,80 88.115,04

143

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗΣ

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 1

∆ΗΜ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2

∆ΗΜ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 13

∆ΗΜ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2

ΓΥΜ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 3

ΓΥΜ ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 2

ΓΥΜ ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,00 0,00 16,20 0,60 17,80 0 36,27 2 72,54 39.171,60 50.923,08

30

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

∆ΗΜ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2

ΝΗΠ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 1

ΓΥΜ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 1

ΛΥΚ ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 1 540 ΤΑΞΙ 1,00 0,40 4,00 2,50 7,90 1 15,41 2 30,82 16.642,80 21.635,64

5

ΓΥΜ ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 3

ΛΥΚ ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 2 540 ΤΑΞΙ 0,50 2,90 3,40 6,80 0 14,29 2 28,58 15.433,20 20.063,16

15

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΖΩΡΟΥ

∆ΗΜ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 10

∆ΗΜ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 4

∆ΗΜ ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 6

ΝΗΠ ΑΓ. ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 1

ΝΗΠ ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,30 0,30 4,00 0,60 9,20 1 38,15 2 76,30 41.202,00 53.562,60

22

15

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

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ                                        
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

19

18

ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - 
ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - 

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ                                           
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.) 

17

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

∆.Ε.)

16

ΚΑΤΩ ΑΜΦΙΠΟΛΗ - ΑΜΦΙΠΟΛΗ - 
ΜΕΣΟΛΑΚΚΙΑ - ΝΕΑ ΦΥΛΗ 

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

ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ                                                                 
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΘΟΛΟΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ

21

ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ                                                      20
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΑΖΩΡΟΥ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ (16:15) 4

∆ΗΜ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ (16:15) 1

∆ΗΜ ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ (16:15) 3 540 ΤΑΞΙ 4,30 0,30 4,00 0,60 9,20 0 17,10 1 17,10 9.234,00 12.004,20

8

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΜΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΥ

∆ΗΜ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 21

∆ΗΜ ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 5

ΝΗΠ ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 1

ΝΗΠ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 2

ΓΥΜ ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 1

ΝΗΠ ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 1

∆ΗΜ ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,70 0,60 10,60 1,60 14,50 1 41,90 2 83,80 45.252,00 58.827,60

32

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

ΓΥΜ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 28

ΛΥΚ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 24 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,00 0,10 5,52 1,88 8,50 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

ΕΠΑΛ ∆ΑΦΝΟΥ∆Ι - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΓΥΜ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΛΥΚ ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΕΠΑΛ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΓΥΜ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4

∆ΗΜ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΓΥΜ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΛΥΚ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΛΥΚ ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,80 0,10 14,30 2,20 20,40 0 47,93 2 95,86 51.764,40 67.293,72

ΝΗΠ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΓΥΜ ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

∆ΗΜ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 5

ΕΠΑΛ ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΕΠΑΛ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΛΥΚ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4

ΓΥΜ ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4 540 ΜΙΚΡΟ 2,70 1,00 19,60 8,20 31,50 1 56,19 2 112,38 60.685,20 78.890,76

∆ΗΜ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3

ΝΗΠ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

∆ΗΜ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 12

ΓΥΜ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 9

ΛΥΚ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3

ΕΠΑΛ ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΛΥΚ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΕΠΑΛ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,60 1,50 10,70 5,40 20,20 1 57,64 2 115,28 62.251,20 80.926,56

ΕΠΑΛ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3

ΕΠΑΛ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΖΙΧΝΗ 2

ΕΠΑΛ ΑΓΓΙΣΤΑ - ΖΙΧΝΗ 4 540 ΤΑΞΙ 2,40 1,60 21,00 2,00 27,00 0 34,08 2 68,16 36.806,40 47.848,32

22

25

23

24 ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ

ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - 
ΜΥΡΙΝΗ - ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ                          

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΜΕΣΟΡΡΑΧΗ - 
ΣΦΕΛΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                      

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ - ΑΓΡΙΑΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ                                                                
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

27

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

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ  (ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

26

ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΑΓΓΙΣΤΑ -     ΚΡΗΝΙ∆Α - 
Ν.ΖΙΧΝΗ

28

ΓΑΖΩΡΟΣ - ΑΓΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ - 
ΘΟΛΟΣ - ΝΕΑ ΠΕΤΡΑ  (16:15)
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

∆ΗΜ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4

ΝΗΠ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΓΥΜ ∆ΗΜΗΤΡΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 2

ΛΥΚ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 20

ΕΠΑΛ ΜΥΡΙΝΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΛΥΚ ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 1

ΕΠΑΛ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 3

ΛΥΚ ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 4

ΕΠΑΛ ∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ 10 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,60 0,20 18,70 0,80 22,30 1 52,88 2 105,76 57.110,40 74.243,52
181

2.089,36 1.123.326,36 1.460.324,27 29.206,49ΣΥΝΟΛΟ:

ΜΥΡΚΙΝΟΣ - ΜΑΥΡΟΛΟΦΟΣ - 
∆ΡΑΒΗΣΚΟΣ - ΜΥΡΙΝΗ - ∆HMHTΡA - 

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

29
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ 
∆ΗΜ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 8

ΓΥΜ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 1

ΓΥΜ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 11

∆ΗΜ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 16

ΓΥΜ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,60 9,40 13,00 0 35,67 2 71,34 38.523,60 50.080,68

ΓΥΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 4

ΓΥΜ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 15

∆ΗΜ
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ             (∆, Ε' 
& ΣΤ' τάξη)

16

ΓΥΜ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,10 12,80 16,90 0 42,24 2 84,48 45.619,20 59.304,96

83

∆ΗΜ
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ               (Α', Β' 
& Γ' τάξη)

12  

ΓΥΜ ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 29 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,10 4,50 7,60 0 24,52 2 49,04 26.481,60 34.426,08

207

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΚΟΤΟΥΣΣΗΣ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ (12:30) 3

∆ΗΜ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ (12:30) 3

∆ΗΜ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ (12:30) 6 216 ΜΙΚΡΟ 5,60 0,20 6,10 0,60 12,50 0 26,92 1 26,92 5.814,72 7.559,14

12

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ
ΓΥΜ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 20

∆ΗΜ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 6

ΓΥΜ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 3

ΝΗΠ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1

∆ΗΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 8

ΓΥΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,80 0,80 12,30 0,90 16,80 1 47,90 2 95,80 51.732,00 67.251,60

ΓΥΜ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 11

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 17

ΝΗΠ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1

∆ΗΜ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 9

ΓΥΜ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,50 0,20 4,00 0,50 8,20 1 33,32 2 66,64 35.985,60 46.781,28

ΓΥΜ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 19

ΓΥΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 2

ΓΥΜ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 15

ΓΥΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 7

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,50 20,70 27,20 0 64,41 2 128,82 69.562,80 90.431,64

135

2η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΒΙΣΑΛΤΙΑΣ ΚΑΙ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ                                                  
(προκηρύσσονται ανά οµάδα) 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΚΑΡΠΕΡΗ - 
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 

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

6

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                                  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

5

ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - 
ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ
7

4

ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ- ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ            

(2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσσα)

ΜΕΛΕΝΙΚΙΤΣΙ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ (ΚΟΙΝΟ 

Π.Ε. - ∆.Ε.)

2

1

3

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΤΡΙΑ∆Α - 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ                                   

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  (16:15) 9

∆ΗΜ ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ (16:15) 1

ΝΗΠ ΤΡΙΑ∆Α - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  (16:15) 1

∆ΗΜ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ  (16:15) 8 540 ΜΙΚΡΟ 2,50 0,20 20,40 0,50 23,60 0 33,72 1 33,72 18.208,80 23.671,44

19

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ
∆ΗΜ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ 17

∆ΗΜ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΒΑΛΤΕΡΟ 23 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,80 5,80 8,60 0 25,80 2 51,60 27.864,00 36.223,20

40

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΛΤΕΡΟΥ (Επιστροφή)
∆ΗΜ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ 5

∆ΗΜ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΒΑΛΤΕΡΟ 9 216 ΜΙΚΡΟ 2,80 5,80 8,60 0 17,05 1 17,05 3.682,80 4.787,64

14

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΟΙΜΗΣΗΣ 

540 ΜΙΚΡΟ 3,00 9,10 12,10 0 21,84 2 43,68 23.587,20 30.663,36

14

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ

12 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ ∆ΗΜ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 29 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,40 0,40 3,10 0,10 5,00 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

29

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΕΙΜΑΡΡΟΥ (Επιστροφές)

13
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ 

(επιστρ.16:15)
∆ΗΜ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ (16:15) 10 540 ΜΙΚΡΟ 1,40 0,40 3,10 0,10 5,00 0 15,21 1 15,21 8.213,40 10.677,42

10

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.  ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΛΥΚ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 8

ΕΠΑΛ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3

ΛΥΚ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 9

ΕΠΑΛ ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1

ΕΠΑΛ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1

ΛΥΚ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 10 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,00 11,90 17,90 0 48,06 2 96,12 51.904,80 67.476,24

540 ΜΕΓΑΛΟ 1,70 1,80 3,50 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

9
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - 

ΒΑΛΤΕΡΟ

8

ΤΡΙΑ∆Α - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - 
ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ (επιστρ. 16:15)

10
ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - 

ΒΑΛΤΕΡΟ  (2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσσα)

14
ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΑΜΜΟΥ∆ΙΑ - 

ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι  ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ  - ΚΟΙΜΗΣΗ ∆ΗΜ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ 1411

15 ΒΑΛΤΕΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ ΓΥΜ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 22

16PROC004118354 2016-04-01

kiriazis
Typewritten text
46



α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)
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∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

∆ΗΜ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 3

∆ΗΜ ΚΑΡΠΕΡΗ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 8

ΝΗΠ ΚΑΡΠΕΡΗ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ 3

ΓΥΜ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 17

ΛΥΚ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 9

ΕΠΑΛ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 4

ΕΠΑΛ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1

ΛΥΚ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1

ΓΥΜ ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,10 6,10 10,20 1 37,74 2 75,48 40.759,20 52.986,96

ΕΠΑΛ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2

ΕΠΑΛ ΤΡΙΑ∆Α - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 4

ΕΠΑΛ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 3

ΓΥΜ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 13

ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 1

ΓΥΜ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 12 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,10 0,50 20,70 0,80 27,10 0 63,45 2 126,90 68.526,00 89.083,80

ΛΥΚ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 9

ΕΠΑΛ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 5

ΓΥΜ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 9

ΕΠΑΛ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 2

ΛΥΚ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,30 18,30 22,60 0 50,93 2 101,86 55.004,40 71.505,72

ΝΗΠ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 5

∆ΗΜ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 38 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,10 8,60 10,70 1 33,12 2 66,24 35.769,60 46.500,48

ΛΥΚ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 13

ΕΠΑΛ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 5 540 ΜΙΚΡΟ 1,50 0,00 2,90 4,40 0 15,21 2 30,42 16.426,80 21.354,84

229

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 1ο, 2ο ΝΙΓΡΙΤΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 1ο, 2ο & 3ο ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΝΗΠ1 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

∆ΗΜ2 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 18 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,35 2,75 4,10 1 29,35 2 58,70 31.698,00 41.207,40

ΝΗΠ2 ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

∆ΗΜ1 ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 14

∆ΗΜ3 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 30 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,10 9,20 0,90 12,20 1 36,40 2 72,80 39.312,00 51.105,60

70

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 9

ΝΗΠ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 9

ΝΗΠ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 9

∆ΗΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 8

ΝΗΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 2

∆ΗΜ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,20 0,50 23,70 3,50 35,90 1 96,45 2 192,90 104.166,00 135.415,80

43

20 ΚΟΙΜΗΣΗ -  ΗΡΑΚΛΕΙΑ

21 ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ

17

ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΤΡΙΑ∆Α - 
ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ

16

ΚΑΡΠΕΡΗ - ΨΩΜΟΤΟΠΙ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ                                         

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

19
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

18
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ

23

ΑΧΙΝΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - ∆ΑΦΝΗ - 
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΛΑΓΚΑ∆Ι - 

ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ

22
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Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΙΤΟΧΩΡΙΟΥ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ (16:15) 2

∆ΗΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ (16:15) 5

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ (16:15) 5 540 ΜΙΚΡΟ 1,50 0,00 10,00 0,00 11,50 0 18,87 1 18,87 10.189,80 13.246,74

∆ΗΜ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 3

ΝΗΠ ΑΧΙΝΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 4

ΝΗΠ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ∆ΑΦΝΗ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 3

ΝΗΠ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1

∆ΗΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 4

∆ΗΜ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ 1 216 ΜΙΚΡΟ 5,10 0,50 18,90 1,20 25,70 0 40,72 1 40,72 8.795,52 11.434,18

18

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ
∆ΗΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 19

ΓΥΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 8

∆ΗΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 22

ΝΗΠ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,90 5,60 0,50 8,00 1 29,35 2 58,70 31.698,00 41.207,40

ΓΥΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1

∆ΗΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 6

ΓΥΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 6

∆ΗΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 15

ΓΥΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,40 17,00 19,40 0 41,09 2 82,18 44.377,20 57.690,36

∆ΗΜ ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 3

ΝΗΠ ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1

ΓΥΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7

∆ΗΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7

∆ΗΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 19

ΓΥΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 8 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,50 6,30 9,80 1 35,35 2 70,70 38.178,00 49.631,40

130

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙΟΥ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 4

∆ΗΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7

∆ΗΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 5

∆ΗΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 7

ΝΗΠ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1

∆ΗΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 4

∆ΗΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ 1 216 ΜΕΓΑΛΟ 8,50 0,00 14,70 0,30 23,50 0 62,67 1 62,67 13.536,72 17.597,74

24

∆ΑΦΝΗ - ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - 
ΣΙΤΟΧΩΡΙ                                               

(επιστρ. 16:15)

26

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΑΜΠΕΛΟΙ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                                   

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

25

ΑΧΙΝΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - ∆ΑΦΝΗ - 
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ -  ΧΟΥΜΝΙΚΟ - 

ΣΙΤΟΧΩΡΙ                                  
(επιστρ.12:25 2φ/εβδ. Β' ξένη γλ.)

27

ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - 
ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                       

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

28

ΒΕΡΓΗ - ΣΗΣΑΜΙΑ - ΛΥΓΑΡΙΑ - 
∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                                                         

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

29

ΑΜΠΕΛΟΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 
ΒΕΡΓΗ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΑΓΙΑ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΗΣΑΜΙΑ - 

∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ                                                    
(2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσ. 12:25)
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

∆ΗΜ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 6

∆ΗΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 4

∆ΗΜ ΑΜΠΕΛΟΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 6

∆ΗΜ ΣΗΣΑΜΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 2

∆ΗΜ ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 2

∆ΗΜ ΒΕΡΓΗ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ (16:15) 4 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,90 19,70 0,50 28,10 0 69,73 1 69,73 37.654,20 48.950,46

53

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ / ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΗΣ 
∆ΗΜ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2

ΓΥΜ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 2

ΝΗΠ ΑΓ. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1

∆ΗΜ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1

ΛΥΚ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1

ΛΥΚ ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1 540 ΤΑΞΙ 1,40 0,50 8,70 0,50 11,10 1 18,34 2 36,68 19.807,20 25.749,36

ΓΥΜ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 12

ΝΗΠ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1

∆ΗΜ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 19

ΛΥΚ ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 13 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,90 3,00 4,90 1 29,35 2 58,70 31.698,00 41.207,40

ΓΥΜ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 11

ΛΥΚ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 7

∆ΗΜ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 12

ΓΥΜ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 6

ΛΥΚ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,75 0,25 14,00 0,10 17,10 0 40,22 2 80,44 43.437,60 56.468,88

ΓΥΜ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 5

∆ΗΜ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 1

ΛΥΚ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 6

ΝΗΠ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 2

∆ΗΜ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ 15

ΓΥΜ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ 8 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,80 0,20 5,70 1,20 8,90 1 30,79 2 61,58 33.253,20 43.229,16

127

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ.  ΝΙΓΡΙΤΑΣ
ΕΠΑΛ ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5

ΕΠΑΛ ΕΥΚΑΡΠΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΕΠΑΛ ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΕΠΑΛ ΤΡΑΓΙΛΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 13

ΕΠΑΛ ΙΒΗΡΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΛΥΚ ∆ΑΦΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΓΥΜ ΟΡΕΣΚΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΕΠΑΛ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΕΠΑΛ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΛΥΚ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΓΥΜ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΕΠΑΛ ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 11,00 1,70 46,70 3,50 62,90 0 148,64 2 297,28 160.531,20 208.690,56

35

ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΕΥΚΑΡΠΙΑ - 
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΤΡΑΓΙΛΟΣ - 

ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - ΙΒΗΡΑ  - ∆ΑΦΝΗ - 
ΟΡΕΣΚΕΙΑ - ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - 

ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΧΟΥΜΝΙΚΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ

30

ΑΜΠΕΛΟΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 
ΒΕΡΓΗ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 

ΣΗΣΑΜΙΑ - ΛΥΓΑΡΙΑ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ  
(επιστρ.16:15)

31

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ  
- ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ                        
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

32
ΙΒΗΡΑ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ       

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

33

ΝΕΑ ΚΕΡ∆ΥΛΙΑ - ΕΥΚΑΡΠΙΑ - 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ                         
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

34

ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΤΡΑΓΙΛΟΣ - 
ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΑ                           

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΓΥΜ ∆ΑΦΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

ΓΥΜ ΣΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΓΥΜ ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΓΥΜ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1 540 ΜΙΚΡΟ 5,40 15,00 1,80 22,20 0 35,99 2 71,98 38.869,20 50.529,96

ΕΠΑΛ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΓΥΜ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΛΥΚ ΑΧΙΝΟΣ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΛΥΚ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΕΠΑΛ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

ΓΥΜ ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 11 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,50 12,60 16,10 0 39,74 2 79,48 42.919,20 55.794,96

ΕΠΑΛ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 8

ΛΥΚ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 14

ΓΥΜ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ 14

ΓΥΜ ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 11 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,70 8,20 10,90 0 29,99 2 59,98 32.389,20 42.105,96

ΕΠΑΛ ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΕΠΑΛ ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΜΑΥΡΟΥ∆Α - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

ΓΥΜ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

ΛΥΚ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΓΥΜ ΘΕΡΜΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 8 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,20 0,00 37,70 4,50 46,40 0 97,31 2 194,62 105.094,80 136.623,24

ΕΠΑΛ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 12

ΛΥΚ ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 13

ΛΥΚ ΛΥΓΑΡΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΛΥΚ ΣΗΣΑΜΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 3

ΕΠΑΛ ΣΗΣΑΜΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,20 18,20 23,40 0 54,49 2 108,98 58.849,20 76.503,96

ΛΥΚ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 6

ΕΠΑΛ ΑΜΠΕΛΟΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 5

ΛΥΚ ΑΜΠΕΛΟΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ 1

ΕΠΑΛ ΒΕΡΓΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΒΕΡΓΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΕΠΑΛ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΓΥΜ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 2

ΛΥΚ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ 7

ΓΥΜ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΛΥΚ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 4

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ 13 540 ΜΕΓΑΛΟ 6,80 16,30 23,10 0 57,71 2 115,42 62.326,80 81.024,84

262

3.171,43 1.664.827,56 2.164.275,83 43.285,52ΣΥΝΟΛΟ:

36

ΚΑΣΤΑΝΟΧΩΡΙ - ∆ΑΦΝΗ - 
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΙΤΟΧΩΡΙ -  

ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ

39

ΑΡΕΘΟΥΣΑ - ΣΤΕΦΑΝΙΝΑ - 
ΜΑΥΡΟΥ∆Α - ΛΑΓΚΑ∆Ι - ΘΕΡΜΑ - 

ΝΙΓΡΙΤΑ

ΑΧΙΝΟΣ - ΠΑΤΡΙΚΙ - ΝΙΓΡΙΤΑ

38 ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΑΝΘΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ

41

ΑΜΠΕΛΟΙ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 
ΒΕΡΓΗ - ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΑΓΙΑ 

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ∆ΗΜΗΤΡΙΤΣΙ - 
ΛΥΓΑΡΙΑ - ΣΗΣΑΜΙΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ

37

40
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ - ΕΠΑ.Λ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 
ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5

ΕΠΑΛ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ΟΜΑΛΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 18

ΕΠΑΛ Π.ΣΤΑΘΜΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΕΠΑΛ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 10,50 45,40 1,20 57,10 0 128,79 2 257,58 139.093,20 180.821,16

ΛΥΚ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 11

ΕΠΑΛ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5

ΓΥΜ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 22 540 ΜΕΓΑΛΟ 0,80 0,10 4,70 5,60 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

ΕΠΑΛ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4

ΕΠΑΛ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5

ΕΠΑΛ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 6

ΕΠΑΛ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΚΟΙΜΗΣΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΕΠΑΛ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 7

ΛΥΚ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 10

ΓΥΜ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 15 540 ΜΕΓΑΛΟ 12,20 0,20 42,40 54,80 0 128,42 2 256,84 138.693,60 180.301,68

ΕΠΑΛ ΓΟΝΙΜΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5

ΓΥΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4

ΕΠΑΛ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ Σ.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΓΥΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2 540 ΜΙΚΡΟ 2,05 19,95 22,00 0 30,52 2 61,04 32.961,60 42.850,08

ΕΠΑΛ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΓΥΜ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 11

ΛΥΚ ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 8

ΕΠΑΛ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΛΥΚ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 4

ΓΥΜ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,60 23,60 2,60 28,80 0 60,23 2 120,46 65.048,40 84.562,92

3η ΟΜΑ∆Α: ΣΧΟΛΕΙΑ ∆ΗΜΩΝ ΣΕΡΡΩΝ ΚΑΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ                                                         
(προκηρύσσονται ανά οµάδα) 

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - 

ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΟΙΜΗΣΗ - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 

ΒΑΛΤΕΡΟ - ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΧΟΡΤΕΡΟ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

5
ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

2  ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

4

 ΓΟΝΙΜΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
Σ.Σ.ΣΤΡΥΜΩΝΑ - ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

1

ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ - 
ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ -  

ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΟΜΑΛΟ - 
ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - 

Π.ΣΤΑΘΜ. ΣΙ∆/ΣΤΡΟΥ - 
ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ -ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

(ΕΠΑΛ)

3
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΛΥΚ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 3

ΕΠΑΛ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2

ΛΥΚ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

∆ΗΜ ΦΑΙΑ ΠΕΤΡΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

∆ΗΜ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΛΥΚ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1

ΓΥΜ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 2 540 ΜΙΚΡΟ 0,90 2,00 13,00 17,20 33,10 0 53,63 2 107,26 57.920,40 75.296,52

ΛΥΚ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 6

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 8

ΛΥΚ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 9

ΕΠΑΛ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 5

ΓΥΜ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 12

ΓΥΜ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,10 0,50 11,20 0,80 14,60 0 36,86 2 73,72 39.808,80 51.751,44

8 ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                                     ∆ΗΜ ΧΟΡΤΕΡΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 21 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,90 0,10 1,20 3,20 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 13

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 21

ΕΠΑΛ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 13 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,40 6,70 8,10 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

314

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ
∆ΗΜ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 3

ΓΥΜ ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ 4 540 ΤΑΞΙ 0,25 0,20 5,75 0,50 6,70 0 13,85 2 27,70 14.958,00 19.445,40

7

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ
ΓΥΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 9

ΓΥΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 11 540 ΜΙΚΡΟ 2,50 3,70 6,20 0 15,21 2 30,42 16.426,80 21.354,84

∆ΗΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 14

∆ΗΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 21 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,00 3,90 5,90 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

ΛΥΚ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 7

∆ΗΜ ΟΜΑΛΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 6

∆ΗΜ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 9  

ΓΥΜ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 7  

ΝΗΠ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 1

∆ΗΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 5

ΓΥΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 9

ΓΥΜ ΟΜΑΛΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,82 0,48 7,40 0,30 11,00 1 37,91 2 75,82 40.942,80 53.225,64

102

9 ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ

10
ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

11

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΜΑΡΩΤΟ - 
ΑΜΠΕΛΑ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                                          

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

6

ΑΧΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ - ΦΑΙΑ 
ΠΕΤΡΑ - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                            
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

7

ΓΟΝΙΜΟ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ

13

ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΟΜΑΛΟ - 
ΒΥΡΩΝΕΙΑ                                       

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

12 ΓΟΝΙΜΟ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΥΡΩΝΕΙΑΣ(Επιστροφές)
∆ΗΜ ΟΜΑΛΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2

∆ΗΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 6

∆ΗΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 6

ΝΗΠ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 1

∆ΗΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ 2 216 ΜΙΚΡΟ 5,00 0,50 13,50 0,30 19,30 0 32,53 1 32,53 7.026,48 9.134,42

∆ΗΜ ΟΜΑΛΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ (16:15) 1

∆ΗΜ ΓΟΝΙΜΟ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ (16:15) 4

∆ΗΜ ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ (16:15) 2

∆ΗΜ ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ (16:15) 4

∆ΗΜ ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ (16:15) 2 540 ΜΙΚΡΟ 6,00 0,50 15,90 0,30 22,70 0 37,79 1 37,79 20.406,60 26.528,58

30

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ
∆ΗΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ 32

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ 15 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,75 0,40 4,65 0,40 7,20 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

47

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ 11

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ 8 216 ΜΙΚΡΟ 1,75 0,40 4,65 0,40 7,20 0 15,21 1 15,21 3.285,36 4.270,97

19

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑ∆ΙΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΡΚΙΝΗΣ

∆ΗΜ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ 8

ΓΥΜ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ 19 540 ΜΙΚΡΟ 3,00 5,40 8,40 0 17,07 2 34,14 18.435,60 23.966,28

19

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑΣ

540 ΤΑΞΙ 1,20 0,30 3,10 0,00 4,60 0 12,04 2 24,08 13.003,20 16.904,16

7

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ
∆ΗΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 18

∆ΗΜ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 30 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,05 1,15 5,20 2,50 9,90 0 31,09 2 62,18 33.577,20 43.650,36

51

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΩΝ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 3

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 15

∆ΗΜ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 216 ΜΙΚΡΟ 0,90 2,40 4,20 2,40 9,90 0 22,47 1 22,47 4.853,52 6.309,58

19 ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ

21

∆ΗΜ 

ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - 
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΊΑ-ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ                       

(2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσ.)

20
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - 
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ

16

15

ΜΑΝ∆ΡΑΚΙ - ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΟΜΑΛΟ - 
ΓΟΝΙΜΟ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ -   
ΒΥΡΩΝΕΙΑ (επιστρ. 16:15)

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΟΜΑΛΟ - ΓΟΝΙΜΟ - 
ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ- ΒΥΡΩΝΕΙΑ                                                          

(12:25 2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσσα)               
14

18
ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ    

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

17
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ         

(2 ηµ./εβδ. Β ξένη γλώσ.)

ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ 7
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

∆ΗΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ (16:15) 5

∆ΗΜ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ (16:15) 4 540 ΤΑΞΙ 0,80 1,50 3,50 2,50 8,30 0 16,10 1 16,10 8.694,00 11.302,20

29

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ 
ΛΥΚ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 12

ΛΥΚ ΝΕΟΧΩΡΙ ΣΙΝΤΙΚΗΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 10

ΛΥΚ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 4,10 0,60 10,00 1,00 15,70 0 43,98 2 87,96 47.498,40 61.747,92

ΓΥΜ ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 23

ΛΥΚ ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2

ΓΥΜ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1

ΛΥΚ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2

ΓΥΜ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1

ΛΥΚ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2

ΛΥΚ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2

ΓΥΜ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,60 0,70 19,20 25,50 0 61,84 2 123,68 66.787,20 86.823,36

ΛΥΚ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 11

ΓΥΜ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 10

ΓΥΜ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 2 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,00 1,50 3,80 1,00 7,30 0 25,59 2 51,18 27.637,20 35.928,36

ΛΥΚ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 12

ΓΥΜ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 23

ΛΥΚ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 4

ΓΥΜ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 0,60 0,00 11,30 11,90 0 26,00 2 52,00 28.080,00 36.504,00

128

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΕΠΑ.Λ. ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ/ ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΩΝ
ΕΠΑΛ ΜΟΥΡΙΕΣ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1

ΕΠΑΛ ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΕΠΑΛ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΝΗΠ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1

∆ΗΜ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 3

ΛΥΚ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ 1

ΕΠΑΛ ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΕΠΑΛ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 4

ΝΗΠ ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΝΗΠ ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1

ΕΠΑΛ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,70 3,50 17,90 6,20 35,30 1 110,10 2 220,20 118.908,00 154.580,40

∆ΗΜ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 3

∆ΗΜ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΝΗΠ ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 1

∆ΗΜ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

∆ΗΜ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 4

∆ΗΜ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 4

ΕΠΑΛ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 2

ΕΠΑΛ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 6

ΕΠΑΛ ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 5

ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΙΝΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 11

∆ΗΜ ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 8,40 0,20 28,10 0,40 37,10 1 95,48 2 190,96 103.118,40 134.053,92

69

25
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - 

ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

24

ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ - 
Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

22
ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ-ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΑΝΩ 

ΠΟΡΟΪΑ (επιστρ. 16:15)

ΚΕΡΚΙΝΗ- ΛΙΒΑ∆ΙΑ  - ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ

23

ΜΟΥΡΙΕΣ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ - 

ΑΝΑΤΟΛΗ - ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΑ - 
ΜΑΚΡΥΝΙΤΣΑ - ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ                                       
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

26
ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΣΑ - ΚΑΛΟΧΩΡΙ - ΚΑΤΩ 

ΠΟΡΟΪΑ

28

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ - ΚΕΡΚΙΝΗ - 
ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ -

ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ                                       
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

27
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :  ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ (16:15) 2

∆ΗΜ Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ (16:15) 1

∆ΗΜ ΑΝΑΤΟΛΗ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ (16:15) 1

∆ΗΜ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ (16:15) 2

∆ΗΜ ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟΝ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ (16:15) 3 540 ΤΑΞΙ 4,70 0,00 26,40 0,00 31,10 0 37,73 1 37,73 20.374,20 26.486,46

9

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΠΟΥ
∆ΗΜ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΧΑΡΟΠΟ 9

ΝΗΠ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ 1

∆ΗΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ 10

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΠΟ 9

∆ΗΜ Σ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΧΑΡΟΠΟ 1 540 ΜΕΓΑΛΟ 2,00 1,50 16,00 0,50 20,00 1 51,93 2 103,86 56.084,40 72.909,72

30

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΧΑΡΟΠΟΥ (Επιστροφές)
∆ΗΜ ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΧΑΡΟΠΟ 4

ΝΗΠ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ 1

∆ΗΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ 2

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΠΟ 5

∆ΗΜ Σ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΧΑΡΟΠΟ 1 216 ΜΙΚΡΟ 2,00 1,50 16,00 0,50 20,00 0 31,00 1 31,00 6.696,00 8.704,80

∆ΗΜ ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - ΧΑΡΟΠΟ (16:15) 5

∆ΗΜ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΧΑΡΟΠΟ (16:15) 3 540 ΤΑΞΙ 1,50 4,10 5,60 0 12,96 1 12,96 6.998,40 9.097,92

21

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ
∆ΗΜ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 6

ΝΗΠ ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 3 540 ΤΑΞΙ 0,60 2,90 3,50 1 10,78 2 21,56 11.642,40 15.135,12

9

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ
∆ΗΜ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 9

ΓΥΜ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 10 540 ΜΙΚΡΟ 0,70 3,50 4,20 0 15,21 2 30,42 16.426,80 21.354,84

19

32
ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - 

ΧΑΡΟΠΟ (επιστρ.16:15)

33

ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ                                  
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

ΚΑΜΑΡΩΤΟ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ

30

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
Σ.Σ. ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - 

ΧΑΡΟΠΟ

31

ΠΡΟΜΑΧΩΝΑΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
Σ.Σ.ΣΤΡΥΜΟΝΑ - ΘΕΡΜΟΠΗΓΗ - 

ΧΑΡOΠΟ                                                     
(12:25 2φ/εβδ. όταν ξεκινήσει η Β' ξ. γλ.)

29

 ΑΝΑΤΟΛΗ - ΘΕΟ∆ΩΡΕΙΟ - 
ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ - Ο∆ΗΓΗΤΡΙΑ - 

ΣΙ∆ΗΡΟΧΩΡΙ - ΡΟ∆ΟΠΟΛΙΣ 
(επιστρ.16:15)

34
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΠΡΟΒΑΤΑ 1ο ΕΠΑΛ ΣΕΡΡΩΝ
ΛΥΚ ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8

ΛΥΚ ΤΡΙΑ∆Α - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3

ΛΥΚ ΖΕΥΓΟΛΑΤΕΙΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4 540 ΜΙΚΡΟ 2,00 0,30 13,50 0,30 16,10 0 25,24 2 50,48 27.259,20 35.436,96

∆ΗΜ ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 3

∆ΗΜ ΡΙΖΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1

ΓΥΜ ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 3

ΓΥΜ ΡΙΖΑΝΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 1 540 ΤΑΞΙ 2,00 0,50 7,90 17,60 28,00 0 36,24 2 72,48 39.139,20 50.880,96

ΛΥΚ ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6

ΛΥΚ ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 4

ΛΥΚ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 25 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,80 0,20 6,20 8,20 0 24,25 2 48,50 26.190,00 34.047,00

∆ΗΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 5

ΛΥΚ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 31

ΛΥΚ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 14 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,40 5,10 8,50 0 27,24 2 54,48 29.419,20 38.244,96

ΝΗΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3

ΛΥΚ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 9

∆ΗΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 16

ΛΥΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 8

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 3,70 10,00 13,70 1 42,05 2 84,10 45.414,00 59.038,20

155

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ :ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΠΡΟΒΑΤΑ (Επιστροφές)
ΝΗΠ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (12:25) 3

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (12:25) 1

∆ΗΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (12¨25) 2

∆ΗΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (12:25) 6 216 ΜΙΚΡΟ 3,10 10,10 13,20 0 23,19 1 23,19 5.009,04 6.511,75

∆ΗΜ ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ(16:00) 2

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (16:00) 2

∆ΗΜ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ (16:00) 5 540 ΜΙΚΡΟ 3,10 10,10 13,20 0 23,19 1 23,19 12.522,60 16.279,38

21

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ
∆ΗΜ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 6

∆ΗΜ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 4

∆ΗΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 6

∆ΗΜ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 6

ΝΗΠ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 2

ΝΗΠ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 1

ΝΗΠ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ 1

ΓΥΜ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 5

ΛΥΚ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 3

ΛΥΚ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 1

ΓΥΜ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 1

ΓΥΜ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2

ΛΥΚ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 1

ΓΥΜ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 30 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,40 9,20 14,60 1 47,68 2 95,36 51.494,40 66.942,72

39

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ -ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ- 
ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ           

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

40

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ -
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 

(επιστρ.2φ/εβδ.Β' ξ.γλ.)

37

ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                       

(ΜετΕπιβίβαση για Προβατά)

36
ΡΙΖΑΝΑ - ΙΣΩΜΑ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                              

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

35

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΤΡΙΑ∆Α - 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ                       
(ΜετΕπιβίβαση για Προβατά στο 

δροµ.Λιβαδοχωρίου-Καλόκαστρου)

38

ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ      

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

42

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ - Α∆ΕΛΦΙΚΟ -  ΚΑΤΩ 

ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ                      
(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

41

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΒΑΜΒΑΚΙΑ -
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ 

(επιστρ.16:15)
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΓΥΜ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 14

ΛΥΚ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 4

ΝΗΠ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 2

∆ΗΜ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 17

ΓΥΜ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,90 5,30 7,20 1 29,35 2 58,70 31.698,00 41.207,40

109

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ/∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑΣ - ∆ΗΜΟΤΙΚΟ/ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ (Επιστροφές)
ΝΗΠ ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ (16:15) 1

∆ΗΜ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ (16:15) 1

∆ΗΜ Α∆ΕΛΦΙΚΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ (16:15) 2

∆ΗΜ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ (16:15) 1

ΝΗΠ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ (16:15) 1

ΝΗΠ ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ (16:15) 1 540 ΤΑΞΙ 6,70 11,60 18,30 1 26,05 1 26,05 14.067,00 18.287,10

∆ΗΜ11 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

∆ΗΜ11 ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ 9

ΓΥ1 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΛΥ1 ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΓΥ1 ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3 540 ΜΙΚΡΟ 0,75 1,10 6,75 10,10 18,70 0 31,38 2 62,76 33.890,40 44.057,52

ΛΥ1 ΟΡΕΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 9

ΓΥ1 ΟΡΕΙΝΗ ΣΕΡΡΕΣ 14

ΛΥ1 ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ 2

ΕΠΑΛ2 ΟΡΕΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 6 540 ΜΕΓΑΛΟ 1,50 1,80 4,00 13,40 20,70 0 58,38 2 116,76 63.050,40 81.965,52

∆ΗΜ5 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 26

ΛΥ1 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 6

ΓΥ3 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 13 540 ΜΕΓΑΛΟ 0,30 0,45 3,35 6,40 10,50 0 30,69 2 61,38 33.145,20 43.088,76

103

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ : ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 5ο ΣΕΡΡΩΝ (Επιστροφές)

48 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ ∆ΗΜ5 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ  (12:25) 9 540 ΤΑΞΙ 0,20 0,25 2,95 5,00 8,40 0 15,93 1 15,93 8.602,20 11.182,86

9

3.254,71 1.717.237,80 2.232.409,14 44.648,18ΣΥΝΟΛΟ:

45
ΞΗΡΟΤΟΠΟΣ - ΜΕΤΟΧΙ - ΣΕΡΡΕΣ                                                   

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

43

44

ΣΚΟΥΤΑΡΙ -  ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ  - Α∆ΕΛΦΙΚΟ - 

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - (ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ) - 
ΠΕΠΟΝΙΑ

ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΠΕΠΟΝΙΑ - 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ                                               

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

47
ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                  

(ΚΟΙΝΟ Π.Ε. - ∆.Ε.)

46 ΟΡΕΙΝΗ - ΧΡΥΣΟΠΗΓΗ - ΣΕΡΡΕΣ                                             
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∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
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Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής
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οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΕΠΑΛ1 ΠΕΘΕΛΙΝΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 8

ΕΠΑΛ1 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΠΛ.∆ΗΜΗΤΡΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΠΛ.ΙΚΑ - ΣΕΡΡΕΣ 18 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,00 27,80 34,80 0 79,32 2 158,64 85.665,60 111.365,28 2.227,31

ΕΠΑΛ1 ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΕΠΑΛ2 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΑΗ∆ΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 7

ΜΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 7 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,50 0,00 24,90 32,40 0 76,16 2 152,32 82.252,80 106.928,64 2.138,57

ΕΠΑΛ2 ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 6

ΕΠΑΛ2 ΤΡΙΑ∆Α - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΕΠΑΛ2 ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4 540 ΜΕΓΑΛΟ 9,60 0,20 41,30 51,10 0 115,62 2 231,24 124.869,60 162.330,48 3.246,61

ΕΠΑΛ1 ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΛΥ5 ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 18

ΜΟΥ ΝΙΣΣΑΝ - ΣΕΡΡΕΣ 7

ΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 10 540 ΜΕΓΑΛΟ 14,00 0,00 31,20 0,00 45,20 0 114,56 2 229,12 123.724,80 160.842,24 3.216,84

4η ΟΜΑ∆Α: ΕΠΑΛ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ (προκηρύσσονται ανά 
δροµολόγιο)

2

ΤΟΥΜΠΑ - ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ - 
ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ  - ΣΕΡΡΕΣ (ΑΗ∆ΟΝΙΑ - 
6ο ΓΥΜΝ.- ΜΟΥΣΙΚΟ - 1ο ΕΠΑΛ - 2ο 

ΕΠΑΛ)

1

ΠΕΘΕΛΙΝΟ - ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΨΥΧΙΚΟ 
- ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ (2ο ΕΠΑΛ - 
1ο ΕΠΑΛ - ΠΛ.ΙΚΑ - ΠΛ.∆ΗΜΗΤΡΑΣ) - 

ΜΟΥΣΙΚΟ

3

ΤΡΙΑ∆Α - ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ -  
ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΑΝΩ 
ΚΑΜΗΛΑ - ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 

ΣΕΡΡΕΣ (1οΕΠΑΛ - 2ο ΕΠΑΛ)

4

 ΚΑΡΠΕΡΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - 
ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - 

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ (1ο ΕΠΑΛ - 5ο ΛΥΚ.- ΝΙΣΣΑΝ - 

2ο ΕΠΑΛ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ) - ΜΟΥΣΙΚΟ
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οδού 
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(<=5%)
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οδού 
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΕΠΑΛ1 ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΒΥΡΩΝΕΙΑ  - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΛΥ5 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5

ΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 8

ΜΟΥ 12ο ∆.ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 5

ΜΟΥ ΠΕΖΙΚΑ - ΣΕΡΡΕΣ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,00 0,00 54,50 0,00 61,50 0 127,55 2 255,10 137.754,00 179.080,20 3.581,60

ΜΟΥ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 7

ΜΟΥ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ (Πλάτανος) - ΣΕΡΡΕΣ 32

ΜΟΥ 40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,40 10,70 16,10 0 44,49 2 88,98 48.049,20 62.463,96 1.249,28

ΕΠΑΛ1 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ2 ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΠΑΛ1 ΑΝΘΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ2 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΠΑΛ1 ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ 2ο ΕΠΑΛ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 13

ΜΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 8 540 ΜΕΓΑΛΟ 5,20 44,90 50,10 0 102,73 2 205,46 110.948,40 144.232,92 2.884,66

ΜΟΥ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΣΚΟΥΛΙ∆ΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5

ΜΟΥ ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 12

ΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΕΡΡΕΣ 10 540 ΜΕΓΑΛΟ 7,90 63,40 71,30 0 147,37 2 294,74 159.159,60 206.907,48 4.138,15

6

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ (Πλάτανος) - 

40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ

5

ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΒΥΡΩΝΕΙΑ - ΝΈΟ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 1ο ΕΠΑΛ - 

ΠΕΖΙΚΑ - 12ο ∆.ΣΧ.- 5ο ΛΥΚΕΙΟ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - 
∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ - 

ΓΕΦΥΡΟΥ∆Ι - ΚΑΡΠΕΡΗ - ΚΑΛΑ 
∆ΕΝ∆ΡΑ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΣΚΟΥΛΙ∆Η - ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 
ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ) - ΜΟΥΣΙΚΟ

8

7

ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΝΙΓΡΙΤΑ - ΤΕΡΠΝΗ - 
ΑΝΘΗ - ΠΕΠΟΝΙΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑ - 

ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ - 1ο ΕΠΑΛ - 2ο ΕΠΑΛ -   2ο 

ΓΥΜΝ.- 4ο ΓΥΜΝ.- ΜΟΥΣΙΚΟ
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α/α
∆ροµολόγιο

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΜΟΥ ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΚΡΗΝΙ∆Α - ΣΕΡΡΕΣ 1

EΠΑΛ2 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΜΟΥ ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΣΕΡΡΕΣ 13

ΜΟΥ ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΣ ∆ΡΑΜΑ) - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΜΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΜΟΥ ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΜΟΥ ∆ΕΗ - ΣΕΡΡΕΣ 3 540 ΜΕΓΑΛΟ 9,50 1,25 75,60 4,15 90,50 0 193,82 2 387,64 209.325,60 272.123,28 5.442,47

ΤΕΕ.Ε.Α. ΝΕΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 4

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.ΕΠ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 6

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 3,50 0,00 43,40 0,00 46,90 1 71,54 2 143,08 77.263,20 100.442,16 2.008,84

ΤΕΕ.Ε.Α. ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 5

ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 5,50 36,40 41,90 1 67,92 2 135,84 73.353,60 95.359,68 1.907,19

ΤΕΕ.Ε.Α. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΤΕΕ.Ε.Α. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΤΕΕ.Ε.Α. ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.ΕΠ. ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΤΕΕ.Ε.Α. ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 9,60 0,05 22,55 32,20 1 61,29 2 122,58 66.193,20 86.051,16 1.721,02

12

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - 
ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - 

ΨΥΧΙΚΟ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΝΕΟΧΩΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)

9

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - 
ΚΡΗΝΙ∆Α - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - 

ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΧΡΥΣΟ - ΝΈΟ 
ΣΟΥΛΙ - ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ (∆ΕΗ) - 2ο 
ΕΠΑΛ -  ΜΟΥΣΙΚΟ

11

ΚΑΡΠΕΡΗ - ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - 
ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΝΩ 

ΚΑΜΗΛΑ - ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ -                              
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ  - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)
10
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ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

Πλη
Μαθ

Απαιτούµενες µετακινήσεις
Τύπος

Σχολείου

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθρ. 
ΧΛΜ

Ηµερες
Εργασίας

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%)

κλίση 
οδού 

µεγαλη 
(>5%)

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

ΤΕΕ.Ε.Α. ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΑΝΘΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 14,80 34,50 49,30 1 92,31 2 184,62 99.694,80 129.603,24 2.592,06

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.ΝΗΠ ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΕΕΕΚ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 7,30 5,65 19,27 2,68 34,90 1 75,95 2 151,90 82.026,00 106.633,80 2.132,68

ΤΕΕ.Ε.Α. ΚΟΙΜΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3

ΕΙ∆.ΕΠ. ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΕΕΕΕΚ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1

ΤΕΕ.Ε.Α. ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1 540 ΜΙΚΡΟ 11,30 32,70 44,00 1 80,91 2 161,82 87.382,80 113.597,64 2.271,95

2.903,08 1.567.663,20 2.037.962,16 40.759,24

15

ΚΟΙΜΗΣΗ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΒΑΛΤΕΡΟ - 
ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - 

ΚΑΛΑ ∆ΕΝ∆ΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)

ΣΥΝΟΛΟ:

14

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΓΑΖΩΡΟΣ - ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - 
ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΑΗ 
ΓΙΑΝΝΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)

13

ΝΙΚΟΛΕΙΑ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - 
ΤΕΡΠΝΗ - ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ - 

ΠΕΠΟΝΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆.ΣΧ.)
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Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

Συν
οδός
0/1

Ηµερή
σιες
Εκτε

λέσεις
1-2

Μέγιστο
Κόστος

Ηµερησίως 
χωρίς ΦΠΑ

Κόστος 
Περιόδου 

540/216 ηµερών 
χωρίς ΦΠΑ

Προϋπολογισµό
ς Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης 
χωρίς ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

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

                       
ΜΕΓΑΛΟ
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορείο

540 ΜΕΓΑΛΟ 9,90 3,30 13,20 1 57,55 2 115,10 62.154,00 80.800,20 1.616,00

540 ΜΕΓΑΛΟ 12,90 1,60 14,50 1 69,34 2 138,68 74.887,20 97.353,36 1.947,07

253,78 137.041,20 178.153,56 3.563,07

11.672,36 6.210.096,12 8.073.124,96

Σέρρες          25/02/2016

ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ                ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

Θεσσαλονίκη ………/…………../2016

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

46

25ΣΕΡΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ1
Σέρρες Ειδικό ∆ηµ. Σχολείο & Νηπ/γείο                          

(σύν. 13,2 Χλµ)
ΕΙ∆.∆ΗΜ

5η ΟΜΑ∆Α: ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΙ∆ΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ (προκηρύσσονται ανά δροµολόγιο)

2
Σέρρες Ειδικό ΕΠΑΛ-ΤΕΕ                            

(σύν. 14,5 Χλµ)
ΕΙ∆.ΕΠ. ΣΕΡΡΕΣ - ΣΕΡΡΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Με την υπ' αριθ. ……… 

απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Π.Κ.Μ.

ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σέρρες        25/02/2016

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
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1

2ο ΕΠΑΛ

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 3 540 3,00 0,00 5,20 0,00 8,20 15,73 2 31,46 16.988,40 22.084,92 441,70

1 540 3,00 0,00 1,60 0,00 4,60 12,33 2 24,66 13.316,40 17.311,32 346,23

1 540 3,80 0,00 0,00 0,00 3,80 11,74 2 23,48 12.679,20 16.482,96 329,66

2 540 6,10 0,00 0,00 0,00 6,10 14,40 2 28,80 15.552,00 20.217,60 404,35

2 540 5,00 0,00 0,00 0,00 5,00 13,13 2 26,26 14.180,40 18.434,52 368,69

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΕΙ∆.∆ΗΜ. 3 540 4,53 0,02 55,25 7,40 67,20 72,59 2 145,18 78.397,20 101.916,36 2.038,33

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 3 540 2,10 0,00 67,50 0,00 69,60 73,56 2 147,12 79.444,80 103.278,24 2.065,56

ΕΕΕΕΚ

ΕΙ∆.∆ΗΜ. 2 540 2,20 0,00 49,20 0,00 51,40 56,39 2 112,78 60.901,20 79.171,56 1.583,43

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ 3 540 1,40 0,00 43,39 6,01 50,80 56,28 2 112,56 60.782,40 79.017,12 1.580,34

Προϋπολογισµός 
Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης χωρίς 

ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

Κόστος Περιόδου
540/216 ηµερών 

προ ΦΠΑ

3 ΣΕΡΡΕΣ (Μάρκου Μπότσαρη 50) - ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ                                                      ΕΕΕΕΚ

5
ΣΕΡΡΕΣ (Φιλικής Εταιρίας 3 & Κοµνηνών 65) - ΕΙ∆. 

∆ΗΜ.                                                             
ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

6η ΟΜΑ∆Α: ΜΑΘΗΤΙΚΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙ∆ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ∆ΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ      
(προκηρύσσονται ανά δροµολόγιο)

9
ΙΣΩΜΑ ΚΙΛΚΙΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ -               ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

α/α
∆ρο

µ
∆ροµολόγιο

7

1
ΣΕΡΡΕΣ Τέρµα Ανδρούτσου - Αρκαδιουπόλεως 37 - 

Σπετσών 2 - 2ο ΕΠΑΛ - ΕΙ∆.ΕΠΑΛ & ∆ΗΜ. ΣΕΡΡΩΝ                                                        

6

8

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%)

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ-
ΕΙ∆.∆ΗΜ)

ΕΕΕΕΚ

ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                                                             
(ΕΙ∆.∆ΗΜ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ      (ΕΙ∆.∆ΗΜ.-
ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

4
ΣΕΡΡΕΣ (Τραπεζούντος 24 & Σεβαστίας 15) - 

ΕΙ∆.∆ΗΜ.                                                               

2
ΣΕΡΡΕΣ 40 Εκκλησιών & Παλλαδαρίου 22 (παζάρι) - 

ΕΕΕΕΚ ΣΕΡΡΩΝ                                             

Σχολείο

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

Ηµέ-
ρες

Εργα
σίας

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθροι
σµα

ΧΛΜ

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 
Μονής ∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5
%)

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%

)

Ηµερή
σιες

Εκτελ
έσεις
1 - 2

Μέγιστο
Ηµερήσιο

Κόστος
 προ ΦΠΑ

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

Σύν
ολο

Μαθη
τών

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού
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2

Προϋπολογισµός 
Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης χωρίς 

ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

Κόστος Περιόδου
540/216 ηµερών 

προ ΦΠΑ

α/α
∆ρο

µ
∆ροµολόγιο κλίση 

οδού 
µεγάλη 

(>5%)

Σχολείο

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

Ηµέ-
ρες

Εργα
σίας

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθροι
σµα

ΧΛΜ

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 
Μονής ∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5
%)

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%

)

Ηµερή
σιες

Εκτελ
έσεις
1 - 2

Μέγιστο
Ηµερήσιο

Κόστος
 προ ΦΠΑ

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

Σύν
ολο

Μαθη
τών

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΕΙ∆.∆ΗΜ. ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 4 540 2,50 0,00 66,20 0,00 68,70 72,80 2 145,60 78.624,00 102.211,20 2.044,22

ΕΕΕΕΚ

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΕΕΕΕΚ 3 540 2,34 0,52 44,00 5,34 52,20 57,90 2 115,80 62.532,00 81.291,60 1.625,83

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΕΕΕΕΚ

ΕΕΕΕΚ 4 540 3,50 0,00 58,20 0,00 61,70 66,39 2 132,78 71.701,20 93.211,56 1.864,23

ΕΕΕΕΚ

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

5ο ∆.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε. 4 540 4,60 0,00 53,10 4,60 62,30 67,67 2 135,34 73.083,60 95.008,68 1.900,17

ΤΕΕ ΕΙ∆.ΑΓ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ

ΕΕΕΕΚ 2 540 2,25 0,00 19,55 0,00 21,80 28,42 2 56,84 30.693,60 39.901,68 798,03

ΕΙ∆.∆ΗΜ.

ΕΕΕΕΚ 2 540 1,20 0,00 29,10 0,00 30,30 36,24 2 72,48 39.139,20 50.880,96 1.017,62

1 540 3,00 0,00 4,90 0,00 7,90 15,45 2 30,90 16.686,00 21.691,80 433,84

1 216 3,40 0,00 2,90 0,00 6,30 14,02 1 14,02 3.028,32 3.936,82 78,74

1 540 1,50 0,00 15,30 0,00 16,80 23,54 2 47,08 25.423,20 33.050,16 661,00

4ο ΛΥΚΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ

ΕΠΑΛ ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

17
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ (5ο ∆.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ)        (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00 2 φ/εβδ)

18 ΓΟΝΙΜΟ - ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (ΕΠΑΛ)

5ο ∆.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ Τ.Ε.

ΚΟΥΒΟΥΚΛΙΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ-
ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

13

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΠΕΘΕΛΙΝΟ - 
ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ                                                                 

(5ο ∆.Σχ. ΣΕΡΡΩΝ - ΕΙ∆.∆ΗΜ.-ΕΕΕΕΚ)

16 ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ (4ο ΛΥΚΕΙΟ)

15
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ                                  

(ΕΙ∆.∆ΗΜ.-ΕΕΕΕΚ)

 ΓΟΝΙΜΟ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                           

(ΕΙ∆.∆ΗΜ.-ΕΕΕΕΚ-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ∆ΗΜΗΤΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ-ΕΙ∆.∆ΗΜ.)

10
ΑΗ∆ΟΝΟΧΩΡΙ - ΜΑΥΡΟΘΑΛΑΣΣΑ - ΝΙΓΡΙΤΑ - 
ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙ∆. ∆ΗΜ.-ΕΙ∆.ΕΠΑΛ)

11

12

14
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3

Προϋπολογισµός 
Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης χωρίς 

ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

Κόστος Περιόδου
540/216 ηµερών 

προ ΦΠΑ

α/α
∆ρο

µ
∆ροµολόγιο κλίση 

οδού 
µεγάλη 

(>5%)

Σχολείο

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

Ηµέ-
ρες

Εργα
σίας

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθροι
σµα

ΧΛΜ

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 
Μονής ∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5
%)

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%

)

Ηµερή
σιες

Εκτελ
έσεις
1 - 2

Μέγιστο
Ηµερήσιο

Κόστος
 προ ΦΠΑ

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

Σύν
ολο

Μαθη
τών

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

2 540 6,00 0,00 6,10 0,00 12,10 20,04 2 40,08 21.643,20 28.136,16 562,72

2 540 2,90 0,10 13,80 0,00 16,80 23,87 2 47,74 25.779,60 33.513,48 670,27

∆ΗΜ.ΣΧ.ΤΕΡΠΝΗΣ Τ.Ε.

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΤΕΡΠΝΗΣ 2 540 2,57 0,00 14,33 0,10 17,00 23,97 2 47,94 25.887,60 33.653,88 673,08

3 540 2,86 0,44 9,30 6,60 19,20 26,93 2 53,86 29.084,40 37.809,72 756,19

4 540 2,60 0,18 14,42 0,00 17,20 24,21 2 48,42 26.146,80 33.990,84 679,82

1 540 1,30 0,00 2,60 0,00 3,90 11,31 1 11,31 6.107,40 7.939,62 158,79

3 540 1,50 0,20 9,04 1,36 12,10 19,31 1 19,31 10.427,40 13.555,62 271,11

1 540 0,50 0,75 2,95 1,20 5,40 12,92 1 12,92 6.976,80 9.069,84 181,40

3 540 0,40 0,00 6,30 0,00 6,70 13,77 1 13,77 7.435,80 9.666,54 193,33

1 540 1,40 0,00 0,00 0,10 1,50 9,07 2 18,14 9.795,60 12.734,28 254,69

1ο ∆.ΣΧ.ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

Τ.Ε.

ΓΕΝ. ΛΥΚΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ  - 

∆.ΣΧ.ΚΟΙΜΗΣΗΣ 

26

ΝΗΠ. ∆ΑΣΟΧΩΡΙΟΥ27

 ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ- ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ                                                   
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 16:00)

ΝΗΠ. ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ

∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑΣ28 ΠΑΛΑΙΑ ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ - ΚΑΣΤΑΝΟΥΣΑ

∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΚΑΡΠΕΡΗ                                                   
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 16:00)

ΚΑΠΝΟΦΥΤΟ  - ΣΙ∆/ΣΤΡΟ Μικράς Ασίας 13 - 
ΣΙ∆ΗΡΟΚΑΣΤΡΟ (Τ.Ε.)

∆ΗΜ. ΣΧ. ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟΥ 

Τ.Ε.

ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΠΕΠΟΝΙΑ                                                   
(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ στις 16:00)

ΝΗΠ. ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ24

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΚΟΙΜΗΣΗ 

22

21
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ - ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΤΕΡΠΝΗ 

(∆ΗΜ.ΣΧ.Τ.Ε. & ΝΗΠ/ΓΕΙΟ)

19

20
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ 

(Τ.Ε.)

23
ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ∆ΑΣΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ (Τ.Ε.)
1ο ∆ΗΜ.  ΣΧ. ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 

Τ.Ε.

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΥΣ25
ΡΟ∆ΟΛΙΒΟΣ - ΚΡΗΝΙ∆Α                                             

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 16:00)
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Προϋπολογισµός 
Τµήµατος µε 

δικαίωµα 
προαίρεσης χωρίς 

ΦΠΑ

Απαιτούµενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 

Συµµετοχής

Κόστος Περιόδου
540/216 ηµερών 

προ ΦΠΑ

α/α
∆ρο

µ
∆ροµολόγιο κλίση 

οδού 
µεγάλη 

(>5%)

Σχολείο

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

Ηµέ-
ρες

Εργα
σίας

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισµού

Άθροι
σµα

ΧΛΜ

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού 
Μονής ∆ιαδροµής

(Κ.Υ.Α. 24001 / 2013)

Κ.Υ.Α. 24001 / 2013
Υπολογισµοί ηµερήσιου κόστους και κόστους 540 ηµερών

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5
%)

κλίση 
οδού 

µεγάλη 
(>5%)

κλίση 
οδού 

µικρή 
(<=5%

)

Ηµερή
σιες

Εκτελ
έσεις
1 - 2

Μέγιστο
Ηµερήσιο

Κόστος
 προ ΦΠΑ

Μέγιστο
Κόστος
Μονής

∆ια
δροµής

Σύν
ολο

Μαθη
τών

ΧΛΜ Εντός 
Οικισµού

ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑ∆ΙΑΣ 2 540 1,00 0,00 9,20 0,00 10,20 17,20 2 34,40 18.576,00 24.148,80 482,98

3 540 5,20 0,50 17,85 1,55 25,10 32,48 2 64,96 35.078,40 45.601,92 912,04

1 540 1,00 0,40 3,90 2,50 7,80 15,32 2 30,64 16.545,60 21.509,28 430,19

3 540 0,40 0,00 8,40 0,00 8,80 15,75 2 31,50 17.010,00 22.113,00 442,26

4 540 1,00 0,00 4,90 0,00 5,90 13,14 1 13,14 7.095,60 9.224,28 184,49

1 216 0,30 0,40 1,30 1,50 3,50 11,00 1 11,00 2.376,00 3.088,80 61,78

78 1.902,27 1.019.119,32 1.324.855,12 26.497,10

13.574,63 7.229.215,44

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΤΣΟΥΓΚΑΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  ΧΑΤΖΗΗΛΙΑ∆ΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΜΑΤΑΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ (6 οµάδων):

ΣΥΝΟΛΟ  :

∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ Τ.Ε.

∆.ΣΧ.ΚΕΡΚΙΝΗΣ (Τ.Ε.)

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ

ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ

∆ΗΜ. ΣΧ. ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

33
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ                         

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:45)

30
ΑΝΑΤΟΛΗ - ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ  - ΣΤΑΥΡΟ∆ΡΟΜΙ - 

ΚΕΡΚΙΝΗ

32 ΣΗΣΑΜΙΑ - ΒΕΡΓΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ

ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ - ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑ∆ΙΑ

ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ31

34
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ - ΠΕΡΙΧΩΡΑ                                                   

(ΜΟΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 14:00 2 φ/εβδ)
∆.ΣΧ.ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ
Σέρρες      25/02/2016

29

Σέρρες             25/02/2016

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                    
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ                                 
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 

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

ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 

2018-2019.” 

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 Μεραρχίας 36, 62110, 

Σέρρες, ΑΦΜ 997612598, Ζ’ ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, και εκπροσωπείται νόµιµα από τον Α ν τ ι π εριφερειάρχη 

Σερρών, κο Ιωάννη Μωυσιάδη, που στο εξής θα καλείται εργοδότης, και 

2) του …………………………………… που εδρεύει ……………………… και στο εξής θα καλείται ανάδοχος,  

 

    και έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα 

Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010). 
2.  Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010 «Οργανισµός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 226/τ.Α/27-12-2010). 
3.  Το Ν.∆. 496/1974 «Περί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.» (ΦΕΚ 204/τ.Α/19-7-1974). 
4.  Το Ν.2286/1995 «Προµήθειες του δηµοσίου τοµέα και ρυθµίσεις σχετικών θεµάτων» (ΦΕΚ 19/τ.Α/1-2-1995). 
5.  Τις διατάξεις του άρθρου 13 του Ν.2503/97 «∆ιοίκηση, οργάνωση, στελέχωση της Περιφέρειας, ρύθµιση θεµάτων για 

την τοπική αυτοδιοίκηση και άλλες δ/ξεις» (ΦΕΚ 107/τ.Α/30-5-1997). 
6.   Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-8-2010). 
7.   Τις διατάξεις του Π.∆.113/2010 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της ∆ιατάκτες» (ΦΕΚ 194/τ.Α/22-11-2010). 
8.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

δευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και της διατάξεις». 
9.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθµισης θεµάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις» 

(ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998). 
10. Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/19-12-1996). 
11. Το Ν.2963/2001  «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος 

οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/23-11-2001). 
12. Τις διατάξεις του Π.∆.60/2007 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί 

συντονισµού των διαδικασιών σύναψης των δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών» (ΦΕΚ 
64/τ.Α/2007), όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16ης Νοεµβρίου 2005. 

13. Τις διατάξεις του Π.∆.118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ∆ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/τ.Α/10-7-2007), κατά το µέρος που 
αυτές δεν αντίκεινται στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ «Περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών». 

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

15. Το άρθρο 8 του Ν.2741/1999 (ΦΕΚ 199/τ.Α/28-9-1999) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίµων, άλλες ρυθµίσεις 
θεµάτων αρµοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε την παρ. 1 του 
άρθρου 57 του Ν.3659/2008 (ΦΕΚ 77/τ.Α/7-5-2008) και το άρθρο 2 του Ν.3060/2002 «Ρύθµιση θεµάτων Υπουργείου 
∆ικαιοσύνης» (ΦΕΚ 242/τ.Α/11-10-2002). 

16. Το Ν.3310/2005 «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά την διαδικασία 
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» (ΦΕΚ 30/τ.Α/14-2-2005), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.3414/2005 (ΦΕΚ 
279/τ.Α/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)». 

17. Την µε αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β/23-8-2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε 
θέµα: «∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του Ν. 3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το Ν. 3414/2005» 

18. Το Ν.3886/2010 «∆ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµόσιων συµβάσεων» (ΦΕΚ 173/τ.Α/30-9-2010). 
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19. Του Ν.2328/1995 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε µε το Ν.2372/1996 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 και το 
Ν.2414/1996 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασµό µε τις διατάξεις του Π.∆/τος 82/1996 (ΦΕΚ 66/Α’/11-04-
1996) «Ονοµαστικοποίηση των µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης 
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», όπως αυτές 
τροποποιήθηκαν και ισχύουν µε τις διατάξεις του άρθρου 8 του Ν.3310/2005 και του άρθρου 8 του Ν.3414/2005». 

20. Το Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/τ.Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 
άλλες διατάξεις». 

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

22. Την αριθµ. Π1/2380/12 ΚΥΑ «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, 
Μεταφορών και ∆ικτύων» (ΦΕΚ 3400/τ.Β/20-12-2012). 

23. Το Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/τ.Α/2-2-2012) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου 
πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012−2015». 

24. Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/10-4-2012) «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, ∆ηµοσίων Έργων και 
άλλες διατάξεις». 

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

26. Την αριθµ.οικ.461114(9980)/18-11-2014 απόφαση περί Μεταβίβασης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή 
εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους 
Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραµµατέα και τους Προϊστάµενους Γενικών ∆ιευθύνσεων, ∆ιευθύνσεων, 
Τµηµάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΦΕΚ 3129/τ.Β/21-11-2014), όπως συµπληρώθηκε 
µε την αρίθµ. 217324(3671)/12-5-2015 απόφαση (ΦΕΚ 929/τ.Β/21-5-2015). 

27. Την αριθµ.24001/11-6-2013 ΚΥΑ «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 1449/τ.Β/14-6-
2013), όπως συµπληρώθηκε µε την αριθµ 40701/10-10-2013 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2561/τ.Β/11-10-2013) «Συµπλήρωση της 
κοινής υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. 24001/11−6−2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14−6−2013)» και τροποποιήθηκε µε την 
αριθµ.32807/1-9-2014 ΚΥΑ (ΦΕΚ 2375/τ.Β/5-9-2014) «Τροποποίηση της υπ’ αριθµ. 24001/11−6−2013 κοινής 
υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 1449 Β/14−6−2013)». 

28. Το N.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.Α/29-5-2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 
διατάξεις». 

29. Το άρθρο 9  παρ.4β του Ν.4205/2013 (ΦΕΚ 242/Α/6-11-2013) «Ηλεκτρονική επιτήρηση υπόδικων, καταδίκων και 
κρατουµένων σε άδεια και άλλες διατάξεις». 

30. Το Ν.4270/2014 (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

31. Το Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160/τ.Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά 
θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και της διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του άρθρου 93 του 
Ν.4368/2016 (ΦΕΚ 21/τ.Α/21-2-2016) «Μέτρα για την επιτάχυνση του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις». 

32. Την αριθµ. ………………….. απόφαση ανάληψης υποχρέωσης του Τµήµατος Λογιστικής ∆ιαχείρισης της ∆/νσης 
∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης ………… στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υ.∆.Ε. (Α∆Α: …………………). 

33. Την αριθµ……………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί κατακύρωσης της ανάθεσης των 
δροµολογίων µεταφοράς µαθητών στους µειοδότες. 

34. Την αρ. ………………… πράξη του … του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
35. Το µε αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση ή ανάθεση 

στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης. 

      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 στην Οµάδα ………………. του Παραρτήµατος Α της µε αρ. πρωτ. ……………… 

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 Α της διακήρυξης και την οικονοµική 
προσφορά του αναδόχου) 
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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 του σχολικού έτους 2018-2019 (31-08-2019). 

Στο ανωτέρω γινόµενο (=ποσό σύµβασης) προστίθεται και ο Φ.Π.Α. (23%) και το άθροισµα αποτελεί το τελικό 

ποσό (συνολικό κόστος) της σύµβασης. 

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

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

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

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

κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά 

τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 3: 

∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

     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 31-8-2019, µε δυνατότητα 

παράτασης µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών και για διάστηµα όχι 

µεγαλύτερο των τριών (3) 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. 

 

 

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. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ.Β΄ 

/14-6-2013). 

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

εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε φορά 

επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Σερρών. 

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

Οικονοµικού της Π.Κ.Μ. - 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. 

4. Φορολογική και Ασφαλιστική ενηµερότητα του Αναδόχου. 

 

16PROC004118354 2016-04-01



  71 

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. 0,1% συν 3,6% 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. 

• Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού 

προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του Αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. 

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραµείνουν 

κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 

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

• Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του Αναδόχου. 

• 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: 

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

τους µαθητές στα προκαθορισµένα σηµεία - στάσεις. 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. 

5.2.   Έως την επιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική µέριµνα ή οι νόµιµοι 

επίτροποι των µαθητών. 

5.3.    Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

5.4.  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. 

5.5.    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. 

5.6.    ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

5.7.   Τα αυτοκίνητα θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω 

µέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

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

και καθαρά. Τα αυτοκίνητα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα φέρουν 
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οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας 

(βάση της υπ’αριθ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-

03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθ. Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 

1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών 

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

τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο Ανάδοχος του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις 

σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών. 

5.9.   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. 

5.10. 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. 

5.11. Σε περίπτωση που κάποιος από τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο, για το οποίο έχει 

υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι 

υποχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης 

και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο µεταφορέας 

απεργεί. 

5.12.   Η µη εκτέλεση των δροµολογίων ή µέρους των δροµολογίων δικαιολογείται µόνο 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. 

5.13. 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. 

5.14. 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. 

5.15. 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. 

5.16. 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. 

5.17. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο τεχνικό 

έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

5.18. 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. 

5.19. Κάθε µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα για το έργο της 

µεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές 
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ζηµιές, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές 

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

µεταφοράς. 

5.20. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών επιβαρύνουν τον ανάδοχο 

φορέα (προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κλπ). 

5.21. Σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτησίας οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσεως ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοµάτως 

στα δικαιώµατα και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συµβάσεις που θα υπογραφούν. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6: 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ - ΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

 
Η µη τήρηση των προϋποθέσεων του άρθρου 5 της σύµβασης επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές, ποινικές 

κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς και 

αποκλεισµού από µελλοντικούς διαγωνισµούς. 

Ο Ανάδοχος φορέας είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση των 

παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο Ανάδοχος φορέας κηρύσσεται 

έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής. 

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

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

 

 
ΑΡΘΡΟ 7: 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο µεταφορέα η µε αριθµό 

………………. εγγυητική επιστολή ……………………………….., 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 (31.08.2019). 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 

εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 8: 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

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

συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση 

αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. 

8.2. Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται 

µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. 

8.3. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα 

γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους 

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

8.4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του 

δροµολογίου, που υποβάλλονται στο ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια 

των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των 

προβλεπόµενων κυρώσεων. 
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8.5. ∆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 και αρµόδια θα 

είναι τα δικαστήρια Σερρών. Αρµόδιο δικαστήριο για την εκδίκαση όλων των διαφορών του Ν.3886/2010 είναι το 

∆ιοικητικό Εφετείο της έδρας της αναθέτουσας αρχής, µε τριµελή σύνθεση, το οποίο αποφαίνεται αµετακλήτως. 

8.6. Η µη άσκηση δικαιώµατος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως 

παραίτησή της από µελλοντική άσκηση του δικαιώµατός της στο µέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του 

σχετικού δικαιώµατός της. 

8.7. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται σχετικοί έλεγχοι από υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

8.8. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας ως 

προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της. 

8.9. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο, των υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που 

απορρέουν από τη Σύµβαση που θα συνάψει µε την Αναθέτουσα Αρχή, εκτός: ι) αν πρόκειται περί αποδεδειγµένης 

πραγµατικής ή νοµικής αδυναµίας κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής και ιι) της αµοιβής του την οποία µπορεί 

να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του. 

8.10. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενηθεί σε 

αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του 

Έργου. 

 
   H παρούσα σύµβαση υπογράφεται σε τρία (3) πρωτότυπα. 
 
 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 
   Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ     O ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑΣ                    

           Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 

 

 

 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΩΥΣΙΑ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1 
 

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, 
συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης) 
 
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 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Μεραρχίας 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ1. 
 
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  …………………………2 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) .......................…………………………………..3  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. 125521/1417/23-3-2016 ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Σερρών, 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 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-
2019” για το/α τµήµα/τα ...............4  
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 τρεις (3) 
ηµέρες 5 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 10 της 
∆ιακήρυξης, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης 
της6.  
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 εκδίδουµε7. 
 

 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

                                                 
1  Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης σε συγκεκριµένο χρηµατικό 
ποσό και δε µπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση 
αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
2 ο.π. υποσ. 3. 
3 Συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
4 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τµήµατος/τµηµάτων της ∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα έγγραφα της σύµβασης, συµπληρώνεται ο αύξων αριθµός του/ων 
τµήµατος/τµηµάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  
5  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
6  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
7  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε 
την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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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 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ  
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Μεραρχίας 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 
 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
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………………………………………………………………………..4 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 ..5/ της υπ αριθ ..... σύµβασης “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ 
ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019”, σύµφωνα µε την αριθµ. 125521/1417/23-3-2016 
∆ιακήρυξη 6 Ανάθεσης Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα 
Σερρών. 
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 τρεις (3) 
ηµέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης8) 
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 εκδίδουµε9. 

 
 
(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθµητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσηµείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τµήµατα συµπληρώνεται ο α/α του/ων τµήµατος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική 
σύµβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προµήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύµφωνα µε το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις.  
8  Σύµφωνα µε το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 
µεγαλύτερος από τον συµβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που µε βάση τη σύµβαση ο αγοραστής 
υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) µήνες ή µεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  
9  Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα 
θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την 
οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆΄ 

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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                                                                                  ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1 
 

 

         (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ  ΟΜΑ∆ΕΣ 1
η
, 2

η
, 3

η
 ΤΟΥ  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)  

 

        

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 

 

Προσφορά 

Α/Α ∆ροµολόγιο 

 

Απαιτούµενη 

χωρητικότητα 

µέσων - Αριθµός 

µεταφεροµένων 

µαθητών 

 

Αριθµός και 

Είδος 

µεταφορικών 

µέσων της 

προσφοράς 

Αριθµοί 

κυκλοφορίας 

οχηµάτων 

 
Προσφεροµένη 

χωρητικότητα 

µέσων βάσει 

αδειών 

κυκλοφορίας 

 

Ηµερήσιο 

Κόστος 

δροµολογίου 

Βάσει 

Προϋπολογισµού 

µε τυχόν δαπάνη 

συνοδού 

Ποσοστό 

Έκπτωσης 

Οµάδας 

(Αριθµητικώς) 

 

Ηµερήσιο 

κόστος 

δροµολογίου 

Αριθµός 

δροµολογίων 

στην διάρκεια 

της σύµβασης 

Κόστος 

∆ροµολογίου στο 

σύνολο της διάρκειας 

της σύµβασης 

           

           

           

           

           

           

           

           

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 

 

 

ΦΠΑ 23% 
 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

(τόπος, ηµεροµηνία) 

 

       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 ΤΙΣ  ΟΜΑ∆ΕΣ 4
η
, 5

η
, 6

η
 ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ 2016-2017, 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019 

 

Προσφορά 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

 
 

Α/Α 

∆ροµολογίου 

Οµάδας 

 

 
 
 

            ∆ροµολόγιο 
 

 

 

Απαιτούµενη 

χωρητικότητα 

µέσων- Αριθµός 

µεταφεροµένων 

µαθητών 

 

Αριθµός και 

Είδος 

µεταφορικών 

µέσων της 

προσφοράς 

 
 

Αριθµοί 

κυκλοφορίας 

οχηµάτων 

 
Προσφεροµένη 

χωρητικότητα 

µέσων βάσει 

αδειών 

κυκλοφορίας 

 

Ηµερήσιο Κόστος 

δροµολογίου 

Βάσει 

Προϋπολογισµού 

µε τυχόν δαπάνη 

συνοδού 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου 

Αριθµός 

δροµολογίων 

στην 

διάρκεια της 

σύµβασης 

Κόστος 

∆ροµολογίου στο 

Σύνολο της 

διάρκειας της 

σύµβασης 

            

            

            

            

            

            

            

            

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 
ΦΠΑ 23%  

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

 
(τόπος, ηµεροµηνία) 

 

            Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ) - ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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