
Σελίδα 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σέρρες,    09-06-2022   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ. 415163(3033) 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ – Δ.Σ.Α. (ΑΝΩ ΤΩΝ ΟΡΙΩΝ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022 ΚΑΙ 2022-2023. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

 

 

       ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                         ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

09/06/2022 και ώρα 
15:00 

19/06/2022 και ώρα 
15:00 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία 
Ημέρα 

εβδομάδας 
Ώρα 

23/06/2022 Πέμπτη 09:00 

           

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ      1.055.102,40 € 

                                   ΦΠΑ 13%                137.163,31 € 
    ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ           737.880,00 € 

                         ΦΠΑ  13%              95.924,40 € 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ      1.192.265,71 €     ΣΥΝ. ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ ΜΕ ΦΠΑ     833.804,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΜΕ Φ.Π.Α.  2.026.070,11 € 

 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ (ΚΑΙ ΟΧΙ ΠΡΙΝ ΤΙΣ 1-9-2022) ΕΩΣ 31-8-2023. 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr 
του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. (Α/Α Συστ.: 161566) 

 

http://www.promitheus.gov.gr/




 

Σελίδα 2 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 36, ΣΕΡΡΕΣ 

Πόλη ΣΕΡΡΕΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 62110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL526 

Τηλέφωνο 2321350436, 2321350357 

Φαξ 2321350458 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kiriazis@serres.pkm.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 
Π.Ε. Σερρών —  Τμήμα Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110 – 
Σέρρες  
Τηλ.   2321350436, 2321350357  
e-mail:kiriazis@serres.pkm.gov.gr  
            aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
Κυριαζής Δημήτριος, Εισηγητής 

Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος 

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

 

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

Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
 του π.δ. 133/2010 (Α' 226) «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας», όπως 

τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 απόφαση του Γ.Γ. της Α.Δ.Μ.Θ. (Β' 4302), 
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και ισχύει, 
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 
 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,   

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

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

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

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

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

 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150), 
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και 

τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

mailto:kiriazis@serres.pkm.gov.gr
mailto:xarizanou@serres.pkm.gov.gr
mailto:aggelidis@serres.pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/
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 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα 
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με 
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες 
εταιρίες”,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και ιδίως 

των άρθρων 7 και 13 έως 15, 
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”,  
 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 
 της με αρ. 64233 (Β' 2453/09.06.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 

Επικρατείας «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων 
Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)», 

 της με αρ. 76928 (Β’ 3075/13.7.2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και 
Επικρατείας «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ)», 

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

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο πλαίσιο των 
Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44), 

 της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 63446 /2021 (B’ 2338/02.06.2021) «Καθορισμός Εθνικού Μορφότυπου 
ηλεκτρονικού τιμολογίου, στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων, 

 της υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 
από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών», 

 της αριθμ. ΓΠΚΜ οικ.61/13-01-2022 απόφασης Περιφερειάρχη ΠΚΜ «Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών και 
ανάθεση τομέων ευθύνης στους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Υ.Ο.Δ.Δ. 
27/20-01-2022), 

 της αριθμ.οικ.72217(1346)/31-1-2022 απόφασης περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 458/τ.Β/7-2-2022), 

 της με αρ.921/30-7-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΦΝ67ΛΛ-ΦΘ0) περί 
έγκρισης διενέργειας δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-
23, συνολικού προϋπολογισμού 14.302.334,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων 
προαίρεσης, 

 της αριθμ.431439(3421)/12-08-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. 
(άνω των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-
2023 (ΑΔΑΜ: 20PROC007188824), 

 της με αρ.1326/20-10-2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 942Κ7ΛΛ-42Χ), 
όπως τροποποιήθηκε με την αρ.1455/24-11-2020 Απόφαση (ΑΔΑ: Ω6ΖΠ7ΛΛ-Ψ4Ξ), που αφορά την 
έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., 

 της αριθμ.6786(162)/05-01-2022 απόφασης πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης (έτους 2022) του 
Τμήματος Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. 





 

Σελίδα 4 

Πόρων της Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 867 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: 6ΝΡΗ7ΛΛ-ΑΩΗ), 

 της με αρ.587/25-05-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 69207ΛΛ-ΠΚΨ),  
που αφορά την έγκριση των αιτήσεων συμμετοχής στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., 

 της με αρ.1079/14-9-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 9ΕΧΔ7ΛΛ-ΗΙ5),  που 
αφορά την έγκριση αίτησης συμμετοχής στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., 

 της με αρ.1176/5-10-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ψ8Θ77ΛΛ-679),  που 
αφορά την έγκριση αίτησης συμμετοχής στα πλαίσια του Δ.Σ.Α., 

 της με αριθμ. 62/12-11-2021 (αρ. συνεδρίασης 14Η/12-11-2021 θέμα 1ο) Απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Κεντρικής Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΩΓ6Ψ7ΛΛ-Β5Κ), περί Έγκρισης προϋπολογισμού και 
ολοκληρωμένου πλαισίου δράσης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, οικονομικού έτους 2022, 

 της με αρ. 1511/7-12-2021 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΖΡ97ΛΛ-Ε5Η), που αφορά την συγκρότηση επιτροπών για τη διενέργεια 
διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2022, 

 της με αρ.430/19-4-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΩΤΟ7ΛΛ-Ι12),  που 
αφορά την έγκριση αίτησης συμμετοχής στα πλαίσια του Δ.Σ.Α. 

 του αρ.οικ.344417(2229)/16-05-2022 (ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ) εγγράφου του Τμήματος Απασχόλησης και 
Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 
22REQ010637055) με τους συνημμένους πίνακες δρομολογίων, 

 της με αρ.640/24-5-2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 615Λ7ΛΛ-Θ6Υ), όπως 
τροποποιήθηκε με της με αρ.698/7-6-2022 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΤΘ17ΛΛ-ΩΛΘ) και αφορά την έγκριση 
των όρων της παρούσας πρόσκλησης. 

 
 

ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ 
 

τους Οικονομικούς Φορείς, οι οποίοι κατά την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης έχουν 
ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών (Δ.Σ.Α.) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-
23, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεσης δρομολογίων Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών, που επισυνάπτονται στην παρούσα 
Πρόσκληση. 
 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά μέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ (αριθμός συστημικού διαγωνισμού 161566), εντός δέκα (10) ημερών 
από την ημερομηνία αποστολής της παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, 
δηλαδή έως την 19/06/2022 και ώρα 15:00. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων 
(ΕΣΗΔΗΣ) Προμήθειες και Υπηρεσίες του  ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ (Διαδικτυακή Πύλη www.promitheus.gov.gr). 

Η παρούσα πρόσκληση, οι Συμβάσεις που θα συναφθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών, καθώς και κάθε 
άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών και για το οποίο δεν 
γίνεται αναφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής προσφορών, διέπονται από τους όρους της 
αριθμ.431439(3421)/12-08-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω 
των ορίων) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-
2023.   

  

 

 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Άρθρο 1 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
1. Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών 
1.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
1.1.1 Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:  
α) την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016  
β) την τεχνική προσφορά (παραγόμενη από το σύστημα του ΕΣΗΔΗΣ, ψηφιακά υπογεγραμμένη), 
γ) υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για 
την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου και ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια 
κυκλοφορίας έκαστου. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται ηλεκτρονικά από τον προσφέροντα και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης (ήτοι την αποστολή της 
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών). 

1.1.2 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν 
ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας κάθε επιμέρους 
σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης, εκτός 
ΦΠΑ και είναι απαραίτητη για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τμήματα, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του συνόλου των προσφερόμενων τμημάτων. Σχετικό 
υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής, όπως στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται, με την επιφύλαξη εφαρμογής του άρθρου 102 
του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος τόσο της προσφοράς όσο και της εγγύησης συμμετοχής. 
Ομοίως, απορρίπτεται η προσφορά, εφόσον η παράτασή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση 
της εγγύησης συμμετοχής. 

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.  

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.  

Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της 
διακήρυξης του Δ.Σ.Α., δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή 
δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

1.1.3 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
I της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., περιγράφοντας με ακρίβεια τον τρόπο πλήρωσής τους.  
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1.2 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

1.2.1 Με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονομική Προσφορά 
συντάσσεται με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η τιμή 
της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

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

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ηλεκτρονικά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι 
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες 
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και 
εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

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 επί τοις εκατό (%)  που θα προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς 
που τίθεται στην παρούσα διαδικασία. 

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

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν με περισσότερες της μίας κατηγορίας οχημάτων δηλαδή 
Μικρά ή Μεγάλα Λεωφορεία ή Ε.Δ.Χ, θα πρέπει να επισυνάψουν ξεχωριστή Οικονομική προσφορά 
(κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος) για κάθε κατηγορία οχήματος, ψηφιακά υπογεγραμμένη.  

Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον 
αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και 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. 

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

Ανάδοχος /οι θα αναδειχθεί εκείνος/οι οι οποίοι θα προσφέρει /ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο /ομάδα δρομολογίων. 

Τόσο το ποσοστό της έκπτωσης, όσο και οι τελικές υποβληθείσες τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για 
τον ανάδοχο, από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη της καθώς και σε περίπτωση 
τροποποιήσεων ή παρατάσεων. 

Επισημαίνεται ότι: 
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• Το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός χωρίς δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση 
υποβολής ποσοστού έκπτωσης με δεκαδικά ψηφία, αυτό θα στρογγυλοποιηθεί στην ανώτερη 
ακέραια μονάδα. 

• Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία περισσότερες από μία 
εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία ή ένωση προμηθευτών. 

1.2.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με 
την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και 
με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

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

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

1.2.3 Απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ 
προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι μικρότερος από αυτόν που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρ. 97 παρ. 1) και δ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της 
σύμβασης, όπως αυτή θα καθορίζεται κάθε φορά στην επιμέρους πρόσκληση υποβολής προσφοράς από 
την αναθέτουσα αρχή. 

Άρθρο 2 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ 

 
2.1 Χρόνος ισχύος προσφορών   

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα 
(12) μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών.   

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.3.1.2 της διακήρυξης του 
Δ.Σ.Α., κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την 
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους, ενώ οι λοιποί οικονομικοί φορείς αποκλείονται. 

Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 
αναθέτουσα αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί 
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 
διαδικασία σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, είτε να παρατείνουν την 
προσφορά τους είτε όχι. 

2.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στις παραγράφους 4.2 (Γενικοί 
όροι υποβολής προσφορών), 4.3 (Περιεχόμενο φακέλων προσφορών), 4.4.1 (Χρόνος ισχύος προσφορών), 
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καθώς και στις παραγράφους 5.1 (Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), 5.2 (Αξιολόγηση προσφορών), 
5.3 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της διακήρυξης του Δ.Σ.Α.,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή, στην περίπτωση που επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 της 
διακήρυξης του Δ.Σ.Α., 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης 
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 
της διακήρυξης του Δ.Σ.Α.και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 
(παρ.2.2.3.4 περ. γ της διακήρυξης του Δ.Σ.Α.) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά 
μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη 
ενώσεων. 

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 

 

Άρθρο 3 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής 
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, στο πλαίσιο της κάθε επιμέρους πρόσκλησης, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 5.1 της 
διακήρυξης του Δ.Σ.Α., κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.2.1  Κριτήριο Ανάθεσης / Επιμέρους κριτήρια προσδιορισμού των υπό ανάθεση τμημάτων στον ίδιο 
προσφέροντα 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 
τιμής. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάδειξη ενός 
μειοδότη σε  περισσότερα του ενός τμήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι τα διατιθέμενα από αυτόν μέσα 
δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τμημάτων,  τα κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που 
θα του ανατίθενται, είναι, κατά προτεραιότητα και σε φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:  

αα) κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος  
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Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τμήμα/ τμήματα, στο οποίο/ -α , ο 
μειοδότης είναι ο μοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης του Δ.Σ.Α.. 

Η ανάθεση τμημάτων στον μειοδότη, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν αποκλείει την ανάθεση 
σε αυτόν και άλλων τμημάτων, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου κριτηρίου, ως κατωτέρω. 

αβ) το κριτήριο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής  

Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται, μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, στα εναπομείναντα 
τμήματα, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες, πέραν του μειοδότη.  

Σύμφωνα με αυτό, ανατίθενται στον μειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τμήμα/ τμήματα με την 
υψηλότερη προσφερόμενη από αυτόν τιμή. 

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή πρώτα επιλέγει τον 
ανάδοχο των τμημάτων με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Εν συνεχεία, εφαρμόζει τα προαναφερόμενα 
κριτήρια προσδιορισμού των ανατιθέμενων τμημάτων. 

3.2.2  Διαδικασία Αξιολόγησης  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα αποτελέσματα 
του ελέγχου της εγγυητικής επιστολής αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων την εγγυητική επιστολή έκρινε αποδεκτή. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη 
όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και 
την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους 
προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που πρέπει να υποβάλλονται 
είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να υποβάλλουν, να 
συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός 
προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την 
ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται 
και γίνεται αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού φορέα και 
ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά εξακριβώσιμος ο προγενέστερος 
χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω 
ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν 
γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα. 

Για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται ενιαίο 
πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», μόνο 
στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών 
οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών εκείνων των 
προσφερόντων, των οποίων οι φάκελοι «δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» έγιναν 
αποδεκτοί  και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, 
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την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό 
κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στην αναθέτουσα αρχή 
προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών 
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής 
Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.   

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

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5.5 της 
διακήρυξης του Δ.Σ.Α.. 

Άρθρο 4 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

4.1 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού 
αναδόχου (Αποδεικτικά μέσα) 

4.1.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση 
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) 
όλων των δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη 
μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., καθώς και για την 
πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής. 

4.1.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 αναφορικά με την εγγραφή τους στο ΔΣΑ, καθώς και 
στην παράγραφο 4.1 αναφορικά με την υποβολή προσφορών, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης 
συμμετοχής, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. και κατά τη σύναψη της 
σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., οι φορείς στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 
συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. και ότι πληρούν τα 
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται, 
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν 
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς 
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της 
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Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, 
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε 
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Διακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 
έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

• οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την 
υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 
υπογραφής τους. 

Β. Τα ανά περίπτωση προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 

Β.1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης 
του Δ.Σ.Α. οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, 
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του 
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, 
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 
πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη 
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 
έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα 
στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 
από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση 
α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε..  

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης της 
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

iii) Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’, πλέον των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ότι 
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των 
υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 
οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.  

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν: 

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει 
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική 
εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και 
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού 
προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  
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iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για 
το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το 
Γ.Ε.Μ.Η. 

δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού 

γ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., πιστοποιητικό από τη 
Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής 
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 
του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, 
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού 
του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, 
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. Οι επίσημες δηλώσεις 
καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 
του ν. 4412/2016. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 
φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από 
το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των 
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά 
είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την 
ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 
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Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  αποδείξει 
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται 
από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης 
των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των 
μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη επιβολής 
σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας. 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού 
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού 
μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται 
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν 
τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, 
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός 
φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση 
του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα:   

α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο 
επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση   

β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ή άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα  σε 
ισχύ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν από την υποβολή τους. 

Β.3. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 
α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,  

β) ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,  

γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε 
δρομολόγιο,  

δ) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόμιμο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται, αντ’ αυτής, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση 
και αναφέρεται η σχετική νομοθετική/κανονιστική διάταξη στην οποία αυτή εδράζεται.  

Β.4. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι 
νομικό πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει 
την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
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ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Β.5 Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανισμό πιστοποίησης.  

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω 
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

Β.6 Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.7 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Β.8 Τέλος, μαζί με τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά κατακύρωσης) 
προσκομίζεται α) άδειας οδήγησης, σε ισχύ, για τους οδηγούς που θα χρησιμοποιηθούν, όπου για τους 
οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό 
Επαγγελματικής Ικανότητας) και β) ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, 
τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα, ανά κατηγορία 
(οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’αρ.πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).  

Γ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94). 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή 
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 
οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των 
δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους. 

Η προσκόμιση δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο 
οποίος θα αναγράφει τα εξής: 

ΠΡΟΣ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ - ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ 
ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ – ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ 
ΠΟΡΩΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ - ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ , Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 36 – ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΕΣ -  ΤΚ 62110 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ 4Η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ 
ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021, 2021-2022 
& 2022-2023 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΣΕΡΡΩΝ 

ΑΠΟ: 

(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, η 
αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα δικαιολογητικά ή να 
συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει διευκρινήσεις, με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 
4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν, 
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., 
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο 
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές.  

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, σε 
οποιοδήποτε στάδιο, πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 
5 εδ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. 

Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι 
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της διακήρυξης του Δ.Σ.Α.,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει, με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης, ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την 
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 της διακήρυξης του Δ.Σ.Α., η διαδικασία 
ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη από την Επιτροπή 
πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα ανωτέρω 
και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την ανάθεση της σύμβασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε 
για τη ματαίωση της διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 
μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα 
κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και 
ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του 
καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 
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4.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

 

4.2.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει 
αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.  

 

4.2.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013, καθώς και το άρθρο 33 παρ. 11 του ν.4412/2016  

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, 
έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α 
του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές 
κατά την έννοια του άρθρου 104 του ιδίου νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου 
ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση 
ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση. 

 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα 
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.  

 

4.3 Προσκόμιση εγγράφων πριν από την υπογραφή της σύμβασης 

 

Μετά την, εκ μέρους της αναθέτουσας αρχής, πρόσκληση του αναδόχου όπως προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, και εντός της τεθείσας σε αυτόν προθεσμίας, ο ανάδοχος πρέπει να 
προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών 
οχημάτων μεταφοράς μαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα 
αναφερόμενα στην ΚΥΑ αδικήματα καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση 
(πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές 
καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

Εάν δεν προσκομιστούν, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, μία ή περισσότερες από τις 
προαναφερόμενες υπεύθυνες δηλώσεις, τίθεται νέα προθεσμία στον ανάδοχο, με έγγραφο της αρμόδιας 
Δ/νσης της Περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, 
η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να υπερβαίνει την 20η ημέρα από την κοινοποίηση της έγγραφης 
πρόσκλησης για την υπογραφή σύμβασης. 

Εάν και στη νέα ταχθείσα προθεσμία δεν προσκομιστούν μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες 
δηλώσεις, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της σύμβασης και, εν συνεχεία, η 
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Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 7.4.3 
της διακήρυξης του Δ.Σ.Α. (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής 
προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 
 
 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

 

Η παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: Δύο (2) Ομάδες δρομολογίων (αφορούν 
δρομολόγια με λεωφορεία), οι οποίες προκηρύσσονται ανά ομάδα, μία (1) Ομάδα δρομολογίων (αφορά 
δρομολόγια με Ε.Δ.Χ.-ταξί), η οποία προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο και αναλύονται ως εξής: 

4η ΟΜΑΔΑ: «ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ & ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ)», 
εκτιμώμενης αξίας 738.043,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 
512.530,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%. 

6η ΟΜΑΔΑ: «ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ», εκτιμώμενης αξίας 
9.306,00 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και συνολικών δικαιωμάτων προαίρεσης 11.632,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
13%. 

7η ΟΜΑΔΑ: «ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ», εκτιμώμενης αξίας 307.753,20 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13% και συνολικών 
δικαιωμάτων προαίρεσης 213.717,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%. 

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

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο ή ομάδα κατά 
περίπτωση. Δηλαδή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για το σύνολο των δρομολογίων της 4ης ομάδας, 
ή για το σύνολο των δρομολογίων της 6ης ομάδας, ή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των 
δρομολογίων της 7ης ομάδας, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δρομολόγια 
ή και για το σύνολο των δρομολογίων στον ίδιο μειοδότη. 

 

 

 

 

 





Σελίδα 19 

 
4η ΟΜΑΔΑ: ΕΠΑΛ, ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΣΕΡΡΩΝ & ΣΙΝΤΙΚΗΣ (ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ) - (ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) 

(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΜΑΔΑ) 
  

  

Ημερ
ες 

Εργα
σίας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 

Λεωφορείο 
ή τύπου 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

Διαδρομ
ής 
σε 

Χάρτη 
Google 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
Διαδρομής 

(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

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

180ημερών 
  

α/α  Δρομολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούμενες μετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθ
ητών 

 
Χρεού
μενη 

Δ/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

ΧΛΜ Εντός 
Οικισμού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισμού 

Άθρο
ισμα 
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

Δια 
δρομής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 
Ημερησί
ως προ 

ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  

180 
ημερών 
χωρις 
ΦΠΑ 

Προϋπολογισ
μος 

Τμήματος με 
δικαίωμα 

προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

Δικαίωμα 
προαίρεσης 

4 μηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμος 
Τμήματος 

συμπεριλαμβανο
μένων 

δικαιωμάτων 
προαίρεσης (25% 

& 4μηνης 
παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούμεν
η εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

κλίση 
οδού 
μικρή 
(<=5
%) 

κλίση 
οδού 

μεγαλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
μικρή 
(<=5
%) 

κλίση 
οδού 
μεγα
λη 

(>5%) 

 

 

1 

ΠΕΘΕΛΙΝΟ - 
ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ -  ΨΥΧΙΚΟ - 
ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ                                    

(2ο ΕΠΑΛ - 1ο ΕΠΑΛ - 
ΠΛ.ΙΚΑ - ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΕΠΑΛ1 ΠΕΘΕΛΙΝΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                    

ΕΠΑΛ2 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΠΑΡΑΛΙΜΝΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ2 ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΕΠΑΛ1 ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΜΟΥ ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 10                       

ΕΠΑΛ2 ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΠΛ.ΙΚΑ (Εθνική)- ΣΕΡΡΕΣ 16 41 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 33,30 10,25 0,00 23,05 0,00 33,30 0 106,14 2 212,28 38.210,40       

2 

ΕΜΜ. ΠΑΠΠΑΣ - 
ΤΟΥΜΠΑ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ  

- ΣΕΡΡΕΣ                                                
(ΑΗΔΟΝΙΑ - ΠΥΡΟΒ/ΚΑ -  
ΜΟΥΣΙΚΟ - 2ο ΕΠΑΛ - 1ο 

ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ1 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

4                       

ΕΠΑΛ2 
ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΑΠΠΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                       

ΕΠΑΛ1 ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ2 ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΜΟΥ ΤΟΥΜΠΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5                       

ΕΠΑΛ2 ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                      

ΜΟΥ ΑΗΔΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 24 45 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 35,10 2,05 0,00 32,67 0,38 35,10 0 90,65 2 181,30 32.634,00       

3 

ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΤΡΙΑΔΑ - 
ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - 
ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - 
ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ - 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ                                                    

(2οΕΠΑΛ - 1ο ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ1 ΚΑΛΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 4                                     

ΕΠΑΛ2 ΛΙΒΑΔΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ2 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΠΑΛ2 ΧΕΙΜΑΡΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΤΡΙΑΔΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ2 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ1 ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 8                       

ΜΟΥ ΣΤΡΥΜΟΝΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΠΑΛ1 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ2 ΖΕΥΓΟΛΑΤΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1 28 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 59,50 12,00 0,60 45,65 1,25 59,50 0 178,06 2 356,12 64.101,60       

4 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ - 
ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ -  ΑΝΩ 
ΚΑΜΗΛΑ - ΑΝΩ-ΚΑΤΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ                                                     
(1οΕΠΑΛ - 2ο ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ1 ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4                                     

ΕΠΑΛ2 ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                        

ΕΠΑΛ1 ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                        

ΕΠΑΛ2 ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                        

ΕΠΑΛ1 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 8                       

ΕΠΑΛ2 ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 9                       

ΕΠΑΛ2 ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 7                       

ΕΠΑΛ1 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΠΑΛ2 ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 5 40 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 19,20 9,80 0,00 9,40 0,00 19,20 0 71,78 2 143,56 25.840,80       

5 
  ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - 
ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΝΕΑ 

ΕΠΑΛ1 ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                        

ΜΟΥ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       
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ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 
- ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - 

ΣΕΡΡΕΣ                                                                 
(1ο ΕΠΑΛ - 5ο ΛΥΚ.- 

ΝΙΣΣΑΝ - ΚΗΠΟΥΡΟΣ - 
2ο ΕΠΑΛ - ΜΟΥΣΙΚΟ)  

ΕΠΑΛ1 ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ1 ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       

ΜΟΥ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΕΠΑΛ1 ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 7                       

ΕΠΑΛ2 ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       

ΜΟΥ ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                      

ΕΠΑΛ1 ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                      

ΛΥ5 ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 17                       

ΜΟΥ ΝΙΣΣΑΝ - ΣΕΡΡΕΣ 21                       

ΜΟΥ ΚΗΠΟΥΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 18 87 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 54,30 17,00 0,00 37,30 0,00 54,30 0 173,79 2 347,58 62.564,40       

6 

ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΝΈΟ 
ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΧΑΡΟΠΟ - 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ - 

ΧΡΙΣΤΟΣ - ΛΕΥΚΩΝΑΣ - 
ΣΕΡΡΕΣ                                 

(1ο ΕΠΑΛ - ΠΕΖΙΚΑ - 12ο 
Δ.ΣΧ.- 5ο ΛΥΚΕΙΟ - 2ο 
ΛΥΚΕΙΟ -  2ο ΕΠΑΛ -  

ΜΟΥΣΙΚΟ ) 

ΜΟΥ ΑΝΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΜΟΥ ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΧΑΡΟΠΟ - ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 1                       

ΜΟΥ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΛΥ2 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 5                       

ΕΠΑΛ1 ΧΡΙΣΤΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 15                       

ΜΟΥ 12ο Δ.ΣΧΟΛΕΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 5                       

ΜΟΥ ΠΕΖΙΚΑ (ΕΡΑ) - ΣΕΡΡΕΣ 5 38 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 77,20 19,45 0,55 55,05 2,15 77,20 0 240,27 2 480,54 86.497,20       

7 

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΝΕΟΣ 
ΣΚΟΠΟΣ - ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - 

ΣΕΡΡΕΣ (ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ 
(Πλάτανος)  - ΔΕΗ 

(Προύσσης) -  ΜΟΥΣΙΚΟ) 

ΜΟΥ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 3                                   

ΜΟΥ ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       

ΜΟΥ ΜΟΝΟΒΡΥΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ 
ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ (Πλάτανος) - 
ΣΕΡΡΕΣ 

21                       

ΜΟΥ ΔΕΗ (Προύσσης) - ΣΕΡΡΕΣ 9 40 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 20,10 4,30 0,00 15,80 0,00 20,10 0 59,39 2 118,78 21.380,40       

8 

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΤΕΡΠΝΗ - 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ - 

ΠΕΠΟΝΙΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΑ - 

ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΚΑΤΩ 
ΚΑΜΗΛΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΙ -  

ΣΕΡΡΕΣ                                    
(1ο ΕΠΑΛ - 2ο ΓΥΜΝ - 4ο 

ΓΥΜΝ - 2ο ΕΠΑΛ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ)                                 

ΜΟΥ ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΜΟΥ ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 11                       

ΜΟΥ ΑΝΘΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ1 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΠΑΛ2 ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ1 ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΒΑΜΒΑΚΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΠΑΛ2 ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΕΠΑΛ1 ΚΑΤΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 5                       

ΜΟΥ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       

ΜΟΥ 2ο ΕΠΑΛ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 7                       

ΜΟΥ 
40 ΜΑΡΤΥΡΕΣ - ΣΦΑΓΕΙΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

2                       

ΜΟΥ 4ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΣΕΡΡΕΣ 11 61 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 55,00 22,40 0,00 32,60 0,00 55,00 0 188,85 2 377,70 67.986,00       

9 

ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΒΑΛΤΕΡΟ 
- ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ - 

ΚΑΡΠΕΡΗ - ΚΑΛΑ 
ΔΕΝΔΡΑ - ΑΝΩ 

ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ                                                      
(1ο ΕΠΑΛ -ΣΚΟΥΛΙΔΗ - 

ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ - 
ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ) - 

ΜΟΥΣΙΚΟ 

ΜΟΥ ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                                     

ΕΠΑΛ1 ΛΙΘΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΒΑΛΤΕΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΓΕΦΥΡΟΥΔΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΚΑΡΠΕΡΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΜΟΥ ΣΚΟΥΛΙΔΗΣ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΜΟΥ 
ΔΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ (Εργ.Κέντρο) - 
ΣΕΡΡΕΣ 

16                       

ΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΣΕΡΡΕΣ 7 36 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 58,60 14,50 0,00 44,10 0,00 58,60 0 178,02 2 356,04 64.087,20       

10 
 ΚΡΗΝΙΔΑ - ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ 

- ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΝΕΑ 
ΦΥΛΗ - ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - 

ΜΟΥ ΚΡΗΝΙΔΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΜΟΥ ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       
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ΘΟΛΟΣ - ΓΑΖΩΡΟΣ - 
ΔΑΦΝΟΥΔΙ - ΑΓΙΟ 

ΠΝΕΥΜΑ - ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - 
ΟΙΝΟΥΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - 

ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
(ΤΕΦΑΑ) - ΣΕΡΡΕΣ                  

(ΜΟΥΣΙΚΟ - 2ο ΕΠΑΛ - 1ο 
ΕΠΑΛ) 

ΕΠΑΛ1 ΡΟΔΟΛΙΒΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΜΙΚΡΟ ΣΟΥΛΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΝΕΑ ΦΥΛΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΠΑΛ1 ΘΟΛΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ2 ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΠΑΛ1 ΔΑΦΝΟΥΔΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΑΓΙΟ ΠΝΕΥΜΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ ΝΕΟ ΣΟΥΛΙ - ΣΕΡΡΕΣ 15                       

ΜΟΥ ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 4                       

ΜΟΥ 
ΜΑΡΙΝΟΠΟΥΛΟΣ (ΠΡΟΣ 
ΔΡΑΜΑ) - ΣΕΡΡΕΣ 

1                       

ΜΟΥ ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΜΟΥ 
ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (ΤΕΦΑΑ) - 
ΣΕΡΡΕΣ 

3 47 Β 180 ΜΕΓΑΛΟ 
100,0

0 
16,48 2,06 73,96 7,50 

100,0
0 

0 300,97 2 601,94 108.349,20       

11 

ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΚΑΤΩ 
ΑΜΠΕΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ ΣΤΡΥΜΟΝΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΕΕΕΚ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ 6                       

ΕΕΕΕΚ ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1 12 Β 180 ΜΙΚΡΟ 52,80 3,65 0,00 46,65 2,50 52,80 1 101,04 2 202,08 36.374,40       

12 

ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - 
ΒΑΜΒΑΚΙΑ -  ΠΡΟΒΑΤΑΣ 
- ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΑΝΩ 

ΚΑΜΗΛΑ - ΑΝΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙ  - ΛΕΥΚΩΝΑΣ 

- ΣΕΡΡΕΣ                         
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΒΑΜΒΑΚΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΠΡΟΒΑΤΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΜΟΝΟΚΚΛΗΣΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1 8 Β 180 ΤΑΞΙ 47,60 9,70 0,00 37,90 0,00 47,60 1 54,37 2 108,74 19.573,20       

13 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΑΓΙΑ 
ΕΛΕΝΗ - ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - 

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΨΥΧΙΚΟ 
- ΝΕΟΧΩΡΙ -                                                                         

ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙΔΙΚΑ 
ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΣΕΡΡΕΣ 3                                     

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 3                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΒΑΛΤΟΤΟΠΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΝΕΟΣ ΣΚΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΨΥΧΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΝΕΟΧΩΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 13 Β 180 ΜΙΚΡΟ 29,30 7,30 0,00 22,00 0,00 29,30 1 65,15 2 130,30 23.454,00       

14 

ΝΙΚΟΛΕΙΑ - ΤΕΡΠΝΗ - 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ -  

ΠΕΠΟΝΙΑ - ΚΟΥΜΑΡΙΑ - 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ                         
(ΕΙΔΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΕΕΕΕΚ ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΤΕΡΠΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΝΙΓΡΙΤΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΑΝΘΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΠΕΠΟΝΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΣΕΡΡΕΣ 1 11 Β 180 ΜΙΚΡΟ 50,40 11,90 0,00 38,50 0,00 50,40 1 107,56 2 215,12 38.721,60       





 

Σελίδα 22 

15 

ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΘΟΛΟΣ - 
ΓΑΖΩΡΟΣ - ΠΕΝΤΑΠΟΛΗ 

- ΧΡΥΣΟ - ΟΙΝΟΥΣΑ              
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΕΕΕΚ ΝΕΑ ΖΙΧΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΘΟΛΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΓΑΖΩΡΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΠΕΝΤΑΠΟΛΙΣ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΔΗ
Μ. 

ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΧΡΥΣΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΟΙΝΟΥΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1 9 Β 180 ΤΑΞΙ 42,70 6,25 0,80 33,90 1,75 42,70 1 49,45 2 98,90 17.802,00       

16 

ΚΟΙΜΗΣΗ - 
ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΝΕΑ 
ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ 

- ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙΔΙΚΑ 

ΣΧΟΛΕΙΑ) 

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΚΟΙΜΗΣΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                                     

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΠΟΝΤΙΣΜΕΝΟ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 2                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΕΕΕΚ ΝΕΑ ΤΥΡΟΛΟΗ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΣΚΟΤΟΥΣΣΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1                       

ΕΙΔ.ΕΠ
ΑΛ 

ΚΑΛΑ ΔΕΝΔΡΑ - ΣΕΡΡΕΣ 1 8 Β 180 ΤΑΞΙ 44,10 9,80 0,00 34,30 0,00 44,10 1 51,08 2 102,16 18.388,80       

17 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ - 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ -  
ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
(ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ) 

ΕΙΔ.Δ.Β
ΑΜΒ 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1                                    

ΕΙΔ.Δ.Β
ΑΜΒ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 1                       

ΕΙΔ.Δ.Β
ΑΜΒ 

ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

2 4 Α 180 ΤΑΞΙ 26,10 7,30 0,00 18,80 0,00 26,10 1 33,55 2 67,10 12.078,00       

               ΣΥΝΟΛΟ  : 4.100,24 738.043,20 922.554,00 328.019,20 1.250.573,20 14.760,86  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 23 

 
6η ΟΜΑΔΑ: ΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ ΣΕΡΡΩΝ (ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ) 

(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΩΣ ΟΜΑΔΑ) 
  

Καθορισμός Δρομολογίων σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών ανά σχολική 
μονάδα 

Ημερ
ες 

Εργα
σίας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 

Λεωφορείο 
ή τύπου 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 
Διαδρο

μής 
σε 

Χάρτη 
Google 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
Διαδρομής 

(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

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

κόστους 10 ημερών 
  

α/α   Δρομολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Απαιτούμενες μετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθ
ητών 

 
Χρεο
ύμενη 
Δ/νση 
Εκπ. 
Α/β ή 
Β/β 

ΧΛΜ Εντός 
Οικισμού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισμού 

Άθρ.
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 
Δια 
δρομής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 
λέσει

ς 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 
Ημερησί

ως 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  

10 
ημερών 
χωρίς 
ΦΠΑ 

Προϋπολογι
σμος 

Τμήματος με 
δικαίωμα 

προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

Δικαίωμα 
προαίρεσης 

4 μηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμ
ος Τμήματος 

συμπεριλαμβα
νομένων 

δικαιωμάτων 
προαίρεσης 

(25% & 4μηνης 
παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούμενη 
εγγυητική 
επιστολή 

συμμετοχής 

κλίση 
οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγαλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγαλη 
(>5%) 

 

 

1 
11ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
11ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
11ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

27 
                                     

27 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 3,20 2,60 0,00 0,60 0,00 3,20 0 28,59 2 57,18 571,80       

2 
9ο & 20ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

9ο 
ΔΗΜ.ΣΧ. 9ο & 20ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

12                                   

20ο 
ΔΗΜ.ΣΧ. 

27 39 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,30 0,00 1,70 0,60 0,00 2,30 0 28,59 2 57,18 571,80       

3 
18ο & 3ο  

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

18ο & 3ο 
ΔΗΜ.ΣΧ. 

18ο & 3ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

33                                   

23 56 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 4,10 3,50 0,00 0,60 0,00 4,10 0 28,59 2 57,18 571,80       

4 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ & 4ο 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΠΕΙΡΑΜ 
& 4ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ & 4ο 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

32                                   

19 51 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 3,70 3,10 0,00 0,60 0,00 3,70 0 28,59 2 57,18 571,80       

5 
25ο & 19ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

25ο & 
19ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 

25ο & 19ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

25                                   

17 42 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,70 2,10 0,00 0,60 0,00 2,70 0 28,59 2 57,18 571,80       

6 
12ο & 17ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

12ο & 
17ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 

12ο &17ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

17                                   

24 41 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 5,00 4,40 0,00 0,60 0,00 5,00 0 28,59 2 57,18 571,80       

7 
1ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
1ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
1ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

32 
                                  

32 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,70 2,10 0,00 0,60 0,00 2,70 0 28,59 2 57,18 571,80       

8 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΕΥΚΩΝΑ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
ΛΕΥΚΩΝ

Α 

 ΔΗΜ.ΣΧ.ΛΕΥΚΩΝΑ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

30 
                                  

30 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 8,10 5,80 0,00 2,30 0,00 8,10 0 39,67 2 79,34 793,40       

9 
13ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
13ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
13ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

25 
                                  

25 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 3,60 3,00 0,00 0,60 0,00 3,60 0 28,59 2 57,18 571,80       

10 
8ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
8ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
8ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

28 
                                  

28 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,30 1,70 0,00 0,60 0,00 2,30 0 28,59 2 57,18 571,80       

11 
6ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
6ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
6ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

24 
                                  

24 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,40 1,80 0,00 0,60 0,00 2,40 0 28,59 2 57,18 571,80       

12 
10ο & 24ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

10ο & 
24ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 

10ο & 24ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

16                                   

14 30 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 3,00 2,40 0,00 0,60 0,00 3,00 0 28,59 2 57,18 571,80       

13 
7ο & 14ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

7ο & 14ο 
ΔΗΜ.ΣΧ. 

7ο & 14ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

21                                   

17 38 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 7,40 5,50 0,00 1,90 0,00 7,40 0 36,83 2 73,66 736,60       

14 
15ο & 21ο 

ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

15ο & 
21ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 

15ο & 21ο  ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

17                                   

14 31 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 2,80 2,20 0,00 0,60 0,00 2,80 0 28,59 2 57,18 571,80       

15 
5ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
5ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
5ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

25 
                                  

25 Α 10 ΜΕΓΑΛΟ 1,60 1,00 0,00 0,60 0,00 1,60 0 28,59 2 57,18 571,80       

16 
23ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ - 

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
23ο 

ΔΗΜ.ΣΧ. 
23ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΕΡΡΩΝ-
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

17 
                                  

17 Α 10 ΜΙΚΡΟ 2,20 1,60 0,00 0,60 0,00 2,20 0 17,13 2 34,26 342,60       

               ΣΥΝΟΛΟ  : 930,60 9.306,00 11.632,50 9.306,00 20.938,50 186,12  

 

 

 

 

 





 

Σελίδα 24 

 
7η ΟΜΑΔΑ: ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ  

(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ)    

Καθορισμός Δρομολογίων σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών ανά σχολική μονάδα 

Ημέ-
ρες 

Εργα
σίας 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 
Διαδρ
ομής 

σε 
Χάρτη 
Googl

e 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής 
Διαδρομής 

(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισμοί ημερήσιου κόστους και κόστους 180 

ημερών 

Προϋπολογ
ισμος 

Τμήματος 
με δικαίωμα 
προαίρεσης 
25% χωρίς 

ΦΠΑ 

Δικαίωμα 
προαίρεσης 

4μηνης 
παράτασης 
χωρίς ΦΠΑ 

Προϋπολογισμος 
Τμήματος 

συμπεριλαμβανο
μένων 

δικαιωμάτων 
προαίρεσης (25% 

& 4μηνης 
παράτασης) 
χωρίς ΦΠΑ 

Απαιτούμεν
η εγγυητική 

επιστολή 
συμμετοχής 

  
  
  

Δρομολόγιο Σχολείο 
Απαιτούμενες 
μετακινήσεις 

Πλη 
Μαθ 

Σύν 
ολο 

Μαθη
τών 

Δ/ν
ση 
Εκ
π. 

Α/Β 

ΧΛΜ Εντός 
Οικισμού 

ΧΛΜ Εκτός 
Οικισμού 

Άθροι
σμα 
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

Δια 
δρομής 

Ημερή
σιες 

Εκτελ
έσεις 
1 - 2 

Μέγιστο 
Ημερήσιο 
Κόστος 

 προ ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου 

180 
ημερών 
χωρίς 
ΦΠΑ 

  

κλίσ
η 

οδο
ύ 

μικρ
ή 

(<=5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
μεγ
άλη 
(>5
%) 

κλίσ
η 

οδο
ύ 

μικρ
ή 

(<=5
%) 

κλί
ση 
οδο

ύ 
μεγ
άλη 
(>5
%) 

1 ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  
ΚΟΡΥΦΟΥΔΙ - 
ΚΕΡΚΙΝΗ  

1                      

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 5,70 0,65 0,00 5,05 0,00 5,70   12,87 2 25,74 4.633,20 5.791,50 2.059,20 7.850,70 92,66 

2 
ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ (οικία) - 

ΚΕΡΚΙΝΗ 
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ(οικία
) -ΚΕΡΚΙΝΗ  

1                      

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 4,50 0,10 0,00 4,30 0,10 4,50   11,63 2 23,26 4.186,80 5.233,50 1.860,80 7.094,30 83,74 

3 
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - ΚΟΡΜΙΣΤΑ                                            

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
ΔΗΜ. ΣΧ. ΝΕΑΣ 

ΜΠΑΦΡΑΣ 
ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ - 
ΚΟΡΜΙΣΤΑ 

1                               

1                     

1                     

1 4 Α 180 ΤΑΞΙ 4,40 1,50 0,00 2,40 0,50 4,40   11,88 1 11,88 2.138,40 2.673,00 950,40 3.623,40 42,77 

4 ΒΕΡΓΗ - ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑΣ 
ΒΕΡΓΗ-
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΑ 

1                       

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 11,10 1,95 0,00 9,15 0,00 11,10   18,25 2 36,50 6.570,00 8.212,50 2.920,00 11.132,50 131,40 

5 ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ 
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 8,30 2,00 0,00 6,30 0,00 8,30   15,61 2 31,22 5.619,60 7.024,50 2.497,60 9.522,10 112,39 

6 
ΜΑΝΔΡΑΚΙ - ΝΕΟΧΩΡΙ 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ  
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 
Μανδράκι - Νεοχώρι 

1                               

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 4,90 0,50 0,00 4,40 0,00 4,90   12,09 2 24,18 4.352,40 5.440,50 1.934,40 7.374,90 87,05 

7 
ΑΓΚΙΣΤΡΟ - ΣΕΡΡΕΣ                                                                             
(ΕΕΕΕΚ - ΕΙΔ.ΕΠΑΛ) 

ΕΕΕΕΚ                                  

ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓ.-
ΕΙΔ.ΕΠΑΛ 

ΑΓΚΙΣΤΡΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 55,60 1,36 0,00 53,04 1,20 55,60   60,30 2 120,60 21.708,00 27.135,00 9.648,00 36.783,00 434,16 

8 
ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - 

ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - ΣΕΡΡΕΣ 
(ΕΕΕΕΚ) 

ΕΕΕΕΚ 

ΑΚΡΙΤΟΧΩΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                                

ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 2 Β 180 ΤΑΞΙ 51,20 2,20 0,20 48,80 0,00 51,20   56,26 2 112,52 20.253,60 25.317,00 9.001,60 34.318,60 405,07 

9 
ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

                                   

ΝΈΟ ΠΕΤΡΙΤΣΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 40,00 2,00 0,00 38,00 0,00 40,00   45,57 2 91,14 16.405,20 20.506,50 7.291,20 27.797,70 328,10 

10 
ΚΑΤΩ ΠΟΡΟΪΑ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

                                          

Κάτω Πορόια - 
Σέρρες 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 67,20 0,00 0,50 65,70 1,00 67,20   71,12 2 142,24 25.603,20 32.004,00 11.379,20 43.383,20 512,06 

11 
ΑΝΩ ΠΟΡΟΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

                         

Ανω Πορόια - 
Σέρρες 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 64,70 0,00 0,50 62,20 2,00 64,70   68,86 2 137,72 24.789,60 30.987,00 11.017,60 42.004,60 495,79 

12 ΚΕΡΚΙΝΗ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) 

                           

ΤΕΕ ΕΙΔ.ΑΓ.-
ΕΙΔ.ΕΠΑΛ 

ΚΕΡΚΙΝΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

1 2 Β 180 ΤΑΞΙ 64,50 3,45 0,00 61,05 0,00 64,50   69,03 2 138,06 24.850,80 31.063,50 11.044,80 42.108,30 497,02 

13 
ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΙΔ. 

ΔΗΜ. & ΕΕΕΕΚ) 

ΕΙΔ.ΔΗΜ.  ΝΙΚΟΚΛΕΙΑ-
ΣΕΡΡΕΣ 

1                      

ΕΕΕΕΚ 1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 29,10 2,10 0,00 27,00 0,00 29,10   35,29 2 70,58 12.704,40 15.880,50 5.646,40 21.526,90 254,09 

14 
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ 

- ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1                               

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 2 Β 180 ΤΑΞΙ 42,70 4,70 0,00 38,00 0,00 42,70   48,69 2 97,38 17.528,40 21.910,50 7.790,40 29.700,90 350,57 

15 ΛΕΥΚΟΘΕΑ - ΣΕΡΡΕΣ (ΕΕΕΕΚ) ΕΕΕΕΚ 

                                        

ΛΕΥΚΟΘΕΑ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 34,70 0,60 0,00 30,70 3,40 34,70   40,62 2 81,24 14.623,20 18.279,00 6.499,20 24.778,20 292,46 

16 
ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΕΕΕΚ) 
ΕΕΕΕΚ 

                          

ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ - 
ΣΕΡΡΕΣ 

1 1 Β 180 ΤΑΞΙ 48,30 0,50 0,00 44,30 3,50 48,30   53,47 2 106,94 19.249,20 24.061,50 8.555,20 32.616,70 384,98 

17 

ΟΜΑΛΟ/ΘΡΑΚΙΚΟ - 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                    

(ΗΠΕΙΡΟΥ - 1ο ΔΗΜ.ΣΧ. Τ.Ε.) - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ (ΕΙΔ.ΔΗΜ.) 

1ο  ΔΗΜ.ΣΧ. 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(Τ.Ε.) 

ΟΜΑΛΟ-ΣΙΔ/ΣΤΡΟ 1                               

ΣΙΔ/ΣΤΡΟ 
(Ηπείρου) - 
ΣΙΔ/ΣΤΡΟ 

1                     

ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ. ΟΜΑΛΟ- 1                      





 

Σελίδα 25 

ΣΙΝΤΙΚΗΣ 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 
1 4 Α 180 ΤΑΞΙ 33,10 6,55 0,00 26,05 0,50 33,10   40,06 2 80,12 14.421,60 18.027,00 6.409,60 24.436,60 288,43 

18 
ΡΟΔΟΠΟΛΗ - ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

(ΕΙΔ.ΔΗΜ.) 
ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

                                        

ΡΟΔΟΠΟΛΗ-
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 43,40 4,30 0,00 39,10 0,00 43,40   49,27 2 98,54 17.737,20 22.171,50 7.883,20 30.054,70 354,74 

19 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ- 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ (ΕΙΔ.ΔΗΜ.) 
ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ 

                                        

ΣΙΔ/ΣΤΡΟ 
(Θεσ/νίκης 5) - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 7,90 2,10 0,00 5,80 0,00 7,90   15,26 2 30,52 5.493,60 6.867,00 2.441,60 9.308,60 109,87 

20 Σ.Σ.ΑΓΓΙΣΤΑΣ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 
ΝΗΠ/ΕΙΟ & ΔΗΜ.ΣΧ. 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 
Σ.Σ. ΑΓΓΙΣΤΑΣ - 
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

1                               

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 8,30 1,25 0,00 3,72 3,33 8,30   15,81 2 31,62 5.691,60 7.114,50 2.529,60 9.644,10 113,83 

21 ΣΚΟΠΙΑ - ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΑΛΙΣΤΡΑΤΗΣ 

                                  

ΣΚΟΠΙΑ-
ΑΛΙΣΤΡΑΤΗ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 6,90 0,00 0,50 3,00 3,40 6,90   14,39 2 28,78 5.180,40 6.475,50 2.302,40 8.777,90 103,61 

22 ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - ΚΕΡΚΙΝΗ ΔΗΜ. ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

                                  

ΣΤΑΥΡΟΔΡΟΜΙ - 
ΚΕΡΚΙΝΗ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 4,40 0,75 0,00 3,65 0,00 4,40   11,67 2 23,34 4.201,20 5.251,50 1.867,20 7.118,70 84,02 

23 
ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - ΚΑΤΩ - 

ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 
ΝΗΠ/ΕΙΟ ΑΝΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ - 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 

1                               

ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ 

1                     

1                     

1 4 Α 180 ΤΑΞΙ 4,90 1,70 0,00 3,20 0,00 4,90   12,34 2 24,68 4.442,40 5.553,00 1.974,40 7.527,40 88,85 

24 ΔΑΣΟΧΩΡΙ - ΗΡΑΚΛΕΙΑ 
1ο ΔΗΜ. ΣΧ. 

ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ (Τ.Ε.) 

                         

ΔΑΣΟΧΩΡΙ - 
ΗΡΑΚΛΕΙΑ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 3,70 1,50 0,00 2,20 0,00 3,70   11,16 2 22,32 4.017,60 5.022,00 1.785,60 6.807,60 80,35 

25 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ                                   
(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 

ΝΗΠ/ΕΙΟ 
ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΩΝ 

ΧΡΥΣΟΧΩΡΑΦΑ - 
ΛΙΜΝΟΧΩΡΙ  

                                

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 5,90 1,00 0,00 4,90 0,00 5,90   13,14 1 13,14 2.365,20 2.956,50 1.051,20 4.007,70 47,30 

26 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΘΕΡΜΑ                                                                   

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
1ο ΔΗΜ.ΣΧ.ΝΙΓΡΙΤΑΣ ΝΙΓΡΙΤΑ - ΘΕΡΜΑ 

1                                    

1                      

1 3 Α 180 ΤΑΞΙ 5,60 0,90 0,00 4,70 0,00 5,60   12,83 1 12,83 2.309,40 2.886,75 1.026,40 3.913,15 46,19 

27 
ΝΙΓΡΙΤΑ - ΑΝΘΗ                                                                             

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
2ο ΔΗΜ. ΣΧ. 

ΝΙΓΡΙΤΑΣ 
ΝΙΓΡΙΤΑ-ΑΝΘΗ 

1                                    

1 2 Α 180 ΤΑΞΙ 4,20 1,20 0,00 3,00 0,00 4,20   11,57 1 11,57 2.082,60 2.603,25 925,60 3.528,85 41,65 

28 
ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ                                                       

4ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 

(Τ.Ε.) 

                                       

ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 3,30 0,75 0,10 2,40 0,05 3,30   10,66 2 21,32 3.837,60 4.797,00 1.705,60 6.502,60 76,75 

29 
ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ                                                   

ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧ.ΣΙΝΤΙΚΗ
Σ 

(ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟΥ) 

                                       

ΚΑΤΩ ΑΜΠΕΛΑ - 
ΒΑΜΒΑΚΟΦΥΤΟ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 5,20 0,85 0,10 4,20 0,05 5,20   12,48 2 24,96 4.492,80 5.616,00 1.996,80 7.612,80 89,86 

30 ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ (οικία) - ΛΙΒΑΔΙΑ                                                   ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΙΒΑΔΙΑΣ  

                                       

ΜΕΣΟΛΟΦΟΣ οικία 
Μάσχα - ΛΙΒΑΔΙΑ 

1 1 Α 180 ΤΑΞΙ 10,00 2,85 0,00 7,10 0,05 10,00   17,40 2 34,80 6.264,00 7.830,00 2.784,00 10.614,00 125,28 

                ΣΥΝΟΛΑ: 1.709,74 307.753,20 384.691,50 136.779,20 521.470,70 6.155,06 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΞΙ ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

 

Α/Α  
Τμήματος  

 
 
 
            Δρομολόγιο 

 
Απαιτούμενη 
χωρητικότητα 

μέσων- Αριθμός 
μεταφερομένων 

μαθητών 

 
Αριθμός και 

Είδος 
μεταφορικών 

μέσων της 
προσφοράς 

 
 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 

οχημάτων 

 
Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφορίας 

Ημερήσιο Κόστος 
(προ ΦΠΑ) βάσει 
προϋπολογισμού 

Προσφορά 
Αριθμός 

δρομολογίων 
στην 

διάρκεια της 
σύμβασης 

Κόστος 
Δρομολογίου στο 

Σύνολο της 
διάρκειας της 

σύμβασης 

Ποσοστό 
έκπτωσης Ημερήσιο 

κόστος 
δρομολογίου ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

            

            

            

            

            

            

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

ΦΠΑ 13% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

(τόπος, ημερομηνία)        

                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής  

 

ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ, μη 

συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης) 

 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 

Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Κ. Καραμανλή 36 
Τ.Κ. 621 10 ΣΕΡΡΕΣ 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του (i) 
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) 
.............................................................., ΑΦΜ: .................................. (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών 
προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ..............................................., ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................…………………………………..  ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 
υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή της στην 
Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών με ημερομηνία υποβολής προσφορών ……………… στο πλαίσιο του Δυναμικού 

Συστήματος Αγορών του αρ. 33 του Ν. 4412/2017 για την “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 
2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023” για το/α τμήμα/τα ............. της αρ. …………………… Πρόσκλησης.  

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η 
εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την 
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………..  

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται 
η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 2.2.2 της Διακήρυξης, με την 
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.  

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 





 

 

Σελίδα 28 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο 
που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και 
τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους 
της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του 
παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος 
Εκπρόσωπος Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα 
ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση 
των Προσφερόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για 
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές 
του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε 
περίπτωση του απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο 
πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της 
εκτέλεσης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς 
φορολογικούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την 
κείμενη νομοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση 
εκκρεμοδικίας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. 
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί 
να ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του 
απόρρητου και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή 
αθέμιτη καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε 
και κάθε άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία. 
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