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ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ  
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων καλεί σε διαπραγμάτευση μέσω του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων, τους ενδιαφερομένους, για την επιλογή αναδόχων σύμβασης 
για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής 
αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για το σχολικό έτος 2017-2018 και 
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι και 31.12.2017 ή την 
ολοκλήρωση του ετήσιου τακτικού διεθνή διαγωνισμού. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο 
ποσό των δέκα χιλιάδων τριακοσίων δέκα τεσσάρων ευρώ και πενήντα δύο λεπτών (10.314,52 €) ευρώ, 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% και του δικαιώματος προαίρεσης έως και το 20% του 
προϋπολογισμού κάθε τμήματος της πρόσκλησης για την τροποποίηση των υφιστάμενων 
δρομολογίων. 

Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, μέσω 
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr. Η ημερομηνία λήξης υποβολής των προσφορών 
είναι μέχρι και  _07_/_12_  /2017 και ώρα 23:59:59., η ημερομηνία της ηλεκτρονικής αποσφράγισης 
των προσφορών είναι η   08./ 12  /2017 και ώρα 12:30 μ.μ.. Οι ανάδοχοι θα προσκομίσουν εγγυητική 
καλής εκτέλεσης κατά το στάδιο υπογραφή της σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ύψος 5% 
της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί 
τη βάση υπολογισμού της αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς να αποτελεί στοιχείο απόρριψης 
της συμμετοχής ενδιαφερομένων άλλων μέσων. 

Ο χρόνος ισχύος της προσφοράς και η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 31.12.2017 χωρίς 
δυνατότητα παράτασης ή την ολοκλήρωση του τακτικού ετήσιου διαγωνισμού. Η απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης είναι οι υπ’ αριθ. Οικ.24991/10126/2017 με ΑΔΑ: ΩΛ4Ο7ΛΕ-Μ96. Για ό,τι δεν 
αναφέρεται στην παρούσα πρόσκληση, για την εκτέλεση του φυσικού αντικειμένου της σύμβασης, 
ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. 24001/11.6.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449 Β΄) ΚΥΑ και των 
σχετικών εγκυκλίων. 

Περισσότερα στοιχεία και πληροφορίες για τη πρόσκληση δίδονται στο τηλ: 26613.62146-270,  
e-mail: christoforou @ pin.gov.gr αρμόδιος υπάλληλος κ. Χριστοφόρου Χριστίνα,   τμήμα προμηθειών 
της Π.Ε. Κερκύρας, Διοικητήριο, Κέρκυρα Η πρόσκληση του διαγωνισμού έχει αναρτηθεί στο 
διαδίκτυο, στην διεύθυνση: www.pin.gov.gr. Κωδικός CPV: 60130000-8, NUTS: GR223. Ο αριθμός 
της Πρόσκλησης στο ΕΣΗΔΗΣ είναι ο α/α: ---------. 

 
Συνημμένα: α) Παράρτημα Α: Οδηγίες σύνταξης της προσφοράς  
 β) Παράρτημα Β: Υποδείγματα εγγράφων 
 γ) Παράρτημα Γ: Πίνακες Α, Β και Γ με δρομολόγια 
 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής  
 
 
 

Διονύσιος Στραβοράβδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
Ο οικονομικός φορέας συντάσσει την τεχνική και οικονομική του προσφορά 

συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του Συστήματος και επισυνάπτοντας 
στον ηλεκτρονικό χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και στον κατά περίπτωση 
(υπο)φάκελο όλα τα στοιχεία της προσφοράς του σε μορφή αρχείου Portable Document Format 
(PDF). Στην συνέχεια, ο οικονομικός φορέας παράγει από το Σύστημα τα ηλεκτρονικά αρχεία 
(εκτυπώσεις της Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή και της Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή 
σε μορφή αρχείου Portable Document Format (PDF)), τα οποία υπογράφονται με ηλεκτρονική 
υπογραφή και επισυνάπτονται στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους της προσφοράς από τον 
οικονομικό φορέα. 

Στον ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά θα καταχωρηθούν τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Υπεύθυνη Δήλωση, ψηφιακά υπογεγραμμένη, στην οποία θα δηλώνονται ότι: 

 Σας υποβάλλων προσφορά με διάρκεια ισχύος μέχρι 31.12.2017 στο πλαίσιο της πρώτης 
πρόσκλησης για ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας  
για το Σχολικό Έτος 2017-2018. 

 Έλαβα γνώση της ανωτέρω πρόσκλησης και η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους 
όρους της τους οποίους δέχομαι πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους, και τους αναγνωρίζω ως 
αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που θα υπογράψω σε περίπτωση κατακύρωσης τμήματος 
του μεταφορικού έργου, πληρώ τις προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό για την 
μεταφορά μαθητών κατά το σχολικό έτος 2017-2018 και είμαι εναρμονισμένος με όλη τη 
σχετική νομοθεσία που μνημονεύεται στην εν λόγω πρόσκληση αναφορικά με το τμήμα για το 
οποίο υποβάλλω προσφορά. 

 Δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης. (Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο 
λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα.) 

 Δεν είμαι γονέας ενός τουλάχιστον από τους μαθητές που θα μεταφέρονται με το δρομολόγιο 
για το οποίο υποβάλλω προσφορά. 

 Σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς κατά την εκτέλεση του 
μεταφορικού έργου (ενδεικτικά: πώληση και αγορά νέου οχήματος κλπ) θα προσκομίζω 
αμελλητί τα αντίστοιχα έγγραφα στο Τμήμα Προμηθειών. 

 To μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα το οδηγώ εγώ, ή εφόσον χρησιμοποιηθούν 
οδηγοί, θα τους ασφαλίσω στο ΙΚΑ. 

 Δηλώνω ότι στο πλαίσιο του δρομολογίου/ των δρομολογίων που υποβάλλω προσφορά θα 
εξαντλώ κάθε χρονικό περιθώριο και τεχνική δυνατότητα - όσον αφορά την 
προσβασιμότητα στην κατοικία του μαθητή - ώστε να επιβιβάζεται ο μαθητής σε ασφαλή 
και πλησίον της κατοικίας του απόσταση ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των γονέων. 

 Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 
επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι: α)……. β)……… (οι ιδιοκτήτες ταξί να αναφέρουν Ο.Α.Ε.Ε.). 

 Το στοιχεία του οδηγού που θα χρησιμοποιήσω είναι: 
__________________________________  
(ονοματεπώνυμο,  ΑΔΤ & τηλέφωνο επικοινωνίας) 

2. Εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του, 
υποβάλλεται σχετικό παραστατικό εκπροσώπησης, από το οποίο θα προκύπτει ότι 
παραχωρείται το δικαίωμα στον εκπρόσωπό του τον εκπροσωπεί στο διαγωνισμό, 
προσκομίζοντας τα μεν φυσικά πρόσωπα εξουσιοδότηση ψηφιακά υπογεγραμμένη, τα δε 
νομικά πρόσωπα επικυρωμένο αντίγραφο πρακτικού ή απόφαση του αρμοδίου διοικητικού 

ΑΔΑ: 78ΗΙ7ΛΕ-ΠΒ2





οργάνου του νομικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών, σχετικό 
συμβολαιογραφικό έγγραφο. 
3. Τα κάτωθι δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την τεχνική ικανότητα εκτέλεσης των 
δρομολογίων. 

I. Κατάσταση-λίστα των διαθέσιμων οχημάτων, ψηφιακά υπογεγραμμένη,  που θα 
αντιστοιχεί στην κατάσταση που υπέβαλε με την προσφορά του εφόσον χρησιμοποιούνται 
περισσότερα από ένα οχήματα, με αναγραφή των αντίστοιχων στοιχείων των ιδιοκτητών και των 
αριθμών πινακίδων και ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας 
έκαστου, τόσο για εκείνα που προορίζονται για την εκτέλεση του έργου μεταφοράς, όσο και 
εκείνων που είναι διαθέσιμα για αναπλήρωση ή εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων.  

II. Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης δρομολογίων, ψηφιακά υπογεγραμμένο, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα 
σχολεία φοίτησης. Στο εν λόγω χρονοδιάγραμμα θα συμπεριλαμβάνονται και όσα δρομολόγια 
έχουν ήδη έχουν ανατεθεί στον ανάδοχο από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες (όπως αυτά 
έχουν τυχόν τροποποιηθεί και έχουν παραταθεί) προκειμένου η Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσμάτων της Διαπραγμάτευσης να έχει ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάθεση ή όχι των 
δρομολογίων. Σε περίπτωση που θεωρεί ότι κάποιο δρομολόγιο δεν είναι εφικτό να εκτελεσθεί 
λόγω χρονοδιαγράμματος δεν συνιστά λόγω απόρριψης όλης της προσφοράς. Χρονοδιάγραμμα 
ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ στην περίπτωση υποβολής προσφοράς για μία μόνο διαδρομή, με την 
προϋπόθεση ότι δεν εκτελείται άλλο δρομολόγιο με το ίδιο όχημα στο πλαίσιο παράτασης 
συμβάσεων. 

III. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων και των Επιβατικών Δημοσίας 
Χρήσης που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο. Επισημαίνεται, ότι στην άδεια των 
Επιβατικών Δημοσίας Χρήσης θα πρέπει να ορίζεται ημερομηνία απόσυρσης και δεν θα 
γίνονται δεκτές όσες αναγράφουν «αορίστως».  

IV. Αντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων από δημόσιο ή 
ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

V. Αντίγραφο των ασφαλιστήριων συμβολαίων τους. 
VI. Φωτοτυπία Άδεια οδήγησης τους οδηγούς των επιβατικών δημοσίας χρήσεως. 

VII. Φωτοτυπία ειδική άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των επιβατικών δημοσίας χρήσεως. 
VIII. Αντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (συνιδιοκτητών εφόσον 
υπάρχουν) και του οδηγού του επιβατικού δημοσίας χρήσεως. 

IX. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας του ιδιοκτήτη (συνιδιοκτητών 
εφόσον υπάρχουν) των λεωφορείων. 

X. Φωτοαντίγραφο του δελτίου αστυνομικής ταυτότητας των εκπροσώπων υποψήφιων 
αναδόχων που έχουν λάβει νομική μορφή. 

XI. Αντίγραφο μισθωτηρίου ηλεκτρονικά καταχωρημένο στην εφορία στην περίπτωση που το 
ταξί ή το λεωφορείο είναι μισθωμένα. 

Από τον έλεγχο των αδειών κυκλοφορίας πρέπει να προκύπτει η εναρμόνιση των 
ενδιαφερομένων με τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθ. 17910/1225/4.8.2014 απόφαση του 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων με θέμα: «Προδιαγραφές ζωνών, ασφαλείας, 
καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις 
μεταφοράς μαθητών, όπως ισχύει. 

XII. Σε περίπτωση που σε δρομολόγιο του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υποβάλλεται 
προσφορά προβλέπονται συνοδοί, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα επιπλέον τα παρακάτω 
δικαιολογητικά: 

i. Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β 
1199/11-4-2012), άρθρο 1 όπου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές 
εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την 
απασχόλησή του. 

ii. Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου και τα ακριβή 
στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του.  
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iii. Υπογεγραμμένο Βιογραφικό σημείωμα, από τον συνοδό, από το οποίο να προκύπτει 
εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρόμοια εργασία ή σπουδές που να συνάδουν με την εν λόγω 
εργασία και το τηλέφωνο επικοινωνίας. 

iv. Φωτοτυπία της αστυνομικής ταυτότητας του συνοδού. 
ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΌΤΙ ΤΑ ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΕΙΝΑΙ ΑΠΛΑ ΦΩΤΟΑΝΤΙΓΡΑΦΑ. ΤΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ (συγκεκριμένα 
ασφάλεια αυτοκινήτου, ΚΤΕΟ από ιδιωτικό φορέα) ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ 
ΕΠΙΚΥΡΩΣΗ ΑΠΟ ΔΙΚΗΓΟΡΟ. 

Στην περίπτωση που λείπουν ή /και χρήσουν διόρθωσης ή/και συμπλήρωσης κάποια 
από τα ανωτέρω δικαιολογητικά οι ενδιαφερόμενοι με την προϋπόθεση ότι έχουν υποβληθεί 
ΜΟΝΟ μη κανονικές ή/ και απαράδεκτες προσφορές για τα ίδια δρομολόγια, όπως αυτές 
ορίζονται στις παραγράφους 3 και 4 του άρθρου 26 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), θα λάβουν 
μήνυμα μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ μέσω του οποίου θα ενημερώνονται για τις 
ελλείψεις αυτές, λαμβάνοντας παράλληλα προθεσμία 24 ωρών από την λήψη του ανωτέρω 
μηνύματος να τα αποστείλουν/ συμπληρώσουν μέσω της επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. 

Στον  Ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται:  
 

Επιπλέον του Ηλεκτρονικού Αρχείου που παράγει το Σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ) το έντυπο της 
Οικονομικής Προσφοράς, που επισυνάπτεται στην παρούσα πρόσκληση, υπογράφεται ψηφιακά 
από το φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού 
προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού και υποβάλλεται στον Ηλεκτρονικό Φάκελο Οικονομική 
Προσφορά.  

I. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά τμήμα όπως αυτό 
προσδιορίζεται στο παράρτημα Γ με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % σε ακέραιες 
μονάδες επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου. Η προσφερόμενη τιμή, κατά 
τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών  Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, από τον 
τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος 
του τμήματος, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που 
προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την 
περιφέρεια και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το 
παράρτημα της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Στην προσφερόμενη τιμή δεν 
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 

II. Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ μετά την 
εφαρμογή της ενιαίας έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος στην αξία έκαστου 
δρομολογίου αλλά και στην αξία ολόκληρου του τμήματος. Ο πολλαπλασιασμός της 
προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο επί της ημέρες λειτουργίας του δρομολογίου 
αποτελεί την συνολική προσφορά για το τμήμα. Το άθροισμα των προσφερομένων τιμών 
για κάθε ένα από τα δρομολόγια του τμήματος αποτελεί την συνολική οικονομική 
προσφορά  του συμμετέχοντος για το τμήμα. Επισημαίνεται ότι για κάθε δρομολόγιο 
του τμήματος θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή 
διαφορετικά η προσφορά στο σύνολό της για κάθε τμήμα θα κρίνεται απαράδεκτη 
και θα απορρίπτεται . 

III. Στις περιπτώσεις που υποψήφιος ανάδοχος επιθυμεί να υποβάλει προσφορά συνδυάζοντας 
ένα ή περισσότερα μεταφορικά μέσα (επιβατικά δημοσίας χρήσεως ή μικρά λεωφορεία) 
διαμορφώνοντας με αυτό τον τρόπο εναλλακτική προσφορά ως προς τις προτεινόμενες, η 
Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης αξιολογεί την υποβληθείσα προσφορά λαμβάνοντας υπόψη: α) ως όριο 
αποζημίωσης το ανώτερο επιτρεπόμενο τίμημα του μαθηματικού τύπου της ΚΥΑ για το 
μεταφορικό μέσο που δηλώνει ότι θα χρησιμοποιήσει. β) ότι το προσφορότερο είδος 
μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάσει υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά 
δρομολόγιο. 
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IV. Αποκλείονται από τον διαγωνισμό προσφορές, στις οποίες δεν αναγράφεται το ακέραιο 
ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και αριθμητικώς. Η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού 
έκπτωσης υπερισχύει της αντίστοιχης αριθμητικής. 

V. Η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ, θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία (όριο). Το γενικό 
σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 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. 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται 
ενιαία τιμή για ολόκληρη την προσφερόμενη ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

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

VII. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας, που προκύπτουν από τις εκπτώσεις, είναι δεσμευτικές για τον 
ανάδοχο, από την υπογραφή της  σύμβασης μέχρι τη λήξη της. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι στην ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος θα συμπληρωθεί η 
προσφερόμενη ημερήσια τιμή ανά τμήμα χωρίς ΦΠΑ. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα 
αρχή/ αναθέτοντα φορέα, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα 
με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά στην παρούσα πρόσκληση είναι το 
πιστοποιητικό υγείας από ιδιώτη γιατρό και υπογεγραμμένο βιογραφικό σημείωμα από τον 
συνοδό σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για τα  τμήματα Β και Γ και όταν ο υποψήφιος 
ανάδοχος συμμετέχει στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό του το σχετικό παραστατικό 
εκπροσώπησης. Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται για την επίσπευση της διαδικασίας να 
μην προβούν σε εξάντληση της ανωτέρω προθεσμίας και να τα προσκομίσουν ΠΡΙΝ την 
ορισθείσα ημερομηνία και ώρα της ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών. 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Περιφερειακή Ενότητα Κέρκυρας θα 
αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του συστήματος στους προσφέροντες, 
στους οποίους πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινοί ανάδοχοι»), και θα τους 
καλέσει να υποβάλουν εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της 
ανωτέρω ειδοποίησης στον ηλεκτρονικό (Υπο)Φάκελο με την ένδειξη Δικαιολογητικά 
Μειοδότη τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Φορολογική Ενημερότητα του Οικονομικού Φορέα η οποία θα είναι για γενική 
χρήση εκτός είσπραξης. 

2. Ασφαλιστική Ενημερότητα, με την ένδειξη για συμμετοχή σε Δημοπρασίες ή 
διαγωνισμούς, του Οικονομικού Φορέα από τους ασφαλιστικούς φορείς στους 
οποίους έχει δηλώσει, στην υποβληθείσα Υπεύθυνη Δήλωση, ότι είναι /θα είναι 
ασφαλισμένοι οι εργαζόμενοι στο μεταφορικό έργο για το οποίο έχει υποβάλλει 
προσφορά. 

3. Διευκρινίζεται ότι το ποινικό μητρώο προσφέροντα, οδηγού και τυχόν συνοδών 
θα αναζητηθούν αυτεπάγγελτα και ΔΕΝ απαιτείται να προσκομισθούν από τον 
προσφέροντα/ οικονομικό φορέα. 

Οι οικονομικοί φορείς παρακαλούνται για την επίσπευση της προθεσμίας μετά την 
υποβολή των δικαιολογητικών μειοδότη να αποστείλουν σχετικό μήνυμα μέσω της 
Επικοινωνίας της ΕΣΗΔΗΣ ενημερώνοντας για την ολοκλήρωση της εν λόγω διαδικασίας εκ 
μέρους τους. Η αποστολή αυτού του μηνύματος από όλους τους προσωρινούς μειοδότες θα 
επιτρέψει την επίσπευση της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των δικαιολογητικών 
μειοδότη και κατά συνέπεια ολοκλήρωσης του διαγωνισμού. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
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Α/Α/Πίνακας 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ/ 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ 

ΕΠΙΒΙΒΑΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

ΑΠΟΒΙΒΑΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 

 

      

 
      

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              
       
    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  
       
       
ΠΡΟΣΟΧΗ: ΤΟ ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΑΙ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΗΝ ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΠΟΥ 
ΑΝΑΦΕΡΕΤΑΙ ΣΤΟΥΣ ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΤΑΣ ΤΥΧΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΕΛΟΥΝΤΑΙ ΗΔΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΜΕ ΤΟ ΙΔΙΟ ΟΧΗΜΑ 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

Ο – Η Όνομα:    
 

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   
 

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  
 

Ημερομηνία γέννησης(2):   
 

Τόπος Γέννησης:  
 

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  
 

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  
 

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

 
 Σας υποβάλλων προσφορά με διάρκεια ισχύος μέχρι 31.12.2017 στο πλαίσιο της 

πρώτης πρόσκλησης για ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της  Περιφερειακής Ενότητας 

Κέρκυρας για το Σχολικό Έτος 2017-2018. Έλαβα γνώση της ανωτέρω πρόσκλησης και 

η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της τους οποίους δέχομαι πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους, και τους αναγνωρίζω ως αναπόσπαστο τμήμα της σύμβασης που 

θα υπογράψω σε περίπτωση κατακύρωσης τμήματος του μεταφορικού έργου, πληρώ τις 

προϋποθέσεις συμμετοχής στον διαγωνισμό για την μεταφορά μαθητών κατά το 

σχολικό έτος 2017-2018 και είμαι εναρμονισμένος με όλη τη σχετική νομοθεσία που 

μνημονεύεται στην εν λόγω πρόσκληση αναφορικά με το τμήμα για το οποίο υποβάλλω 

προσφορά. 

 Δεν έχω αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του δημοσίου με αμετάκλητη απόφαση του 

Υπουργού Ανάπτυξης. (Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, 

το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το 

χρονικό αυτό διάστημα.) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
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 Δεν είμαι γονέας ενός τουλάχιστον από τους μαθητές που θα μεταφέρονται με το 

δρομολόγιο για το οποίο υποβάλλω προσφορά. 

 Σε οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της τεχνικής προσφοράς κατά την εκτέλεση 

του μεταφορικού έργου (ενδεικτικά: πώληση και αγορά νέου οχήματος κλπ) θα 

προσκομίζω αμελλητί τα αντίστοιχα έγγραφα στο Τμήμα Προμηθειών. 

 To μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί θα το οδηγώ εγώ, ή εφόσον 

χρησιμοποιηθούν οδηγοί, θα τους ασφαλίσω στο ΙΚΑ. 

 Δηλώνω ότι στο πλαίσιο του δρομολογίου/ των δρομολογίων που υποβάλλω 

προσφορά θα εξαντλώ κάθε χρονικό περιθώριο και τεχνική δυνατότητα - όσον αφορά 

την προσβασιμότητα στην κατοικία του μαθητή - ώστε να επιβιβάζεται ο μαθητής σε 

ασφαλή και πλησίον της κατοικίας του απόσταση ανταποκρινόμενος στις ανάγκες των 

γονέων. 

 Οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην 

επιχείρηση είναι οι ακόλουθοι: α)……. β)……… (οι ιδιοκτήτες ταξί να αναφέρουν 

Ο.Α.Ε.Ε.). 

 Το στοιχεία του οδηγού που θα χρησιμοποιήσω είναι: 

__________________________________  

(ονοματεπώνυμο,  ΑΔΤ & τηλέφωνο επικοινωνίας) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 

 
Προσφορά 

Ποσοστό έκπτωσης  

Α/Α 
Δρομολογίου 

Τμήματος  

Περιγραφή  
Δρομολογίου 

Απαιτούμενη 
χωρητικότητα 

μέσων- Αριθμός 
μεταφερομένων 

μαθητών 

Αριθμός και 
Είδος 

μεταφορικών  
μέσων της 
προσφοράς 

 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 

οχημάτων 

Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισμού 
με την τυχόν 

δαπάνη συνοδού  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(μετά την 
έκπτωση) 

Α
ρι
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ός
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ολ
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άρ
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ς  
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ς 
σύ
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ης
 

          55  

          55  

          55  

          55  

          55  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

         (τόπος, ημερομηνία) 
     Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ  
Δ/ΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΠΕ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  
 

● Πίνακας Α: Τμήματα Δρομολογίων με ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ:Έως 4 θέσεις για ταξί και έως 9 θέσεις για το ΔΧ Επιβατικό ανάλογα με την θέση κάθε 
οχήματος 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΣΧ
Ο

Λ
ΙΚ

Ε
Σ 

Μ
Ο

Ν
Α

Δ
Ε

Σ 
Π

Ο
Υ

 
Ε

ΞΥ
Π

Η
Ρ

Ε
ΤΟ

Υ
Ν

ΤΑ
Ι 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ       

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ  ΗΜΕΡΕΣ 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α.) 
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ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΜΕ Φ.Π.Α. 
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Α
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1 

. ΑΥΛΙΩΤΕΣ-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΧΑΡΑΒΗΣ 
(ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ) 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΧΑΡΑΒΗΣ 1 30,80   46,39 46,39 30 1.391,70 1.670,04 2.070,85 69,59 
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2 

ΕΡΙΒΑ-
ΠΕΤΑΛΕΙΑ-
ΑΧΑΡΑΒΗ 
ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΡΟΔΑΣ 
ΑΧΑΡΑΒΗ -
ΑΛΜΥΡΟΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 

3 23,00   38,96 38,96 30 1.168,80 1.402,56 1.739,17 58,44 
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ΚΑΒΟΣ-ΑΝΩ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗ-1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
ΜΕΛΙΚΚΙΩΝ 

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
ΜΕΛΙΚΚΙΩΝ 

7 24,48   42,76 42,76 30 1.282,80 1.539,36 1.908,81 64,14 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 11,00 78,28 0,00 128,11 128,11 90,00 3.843,30 4.611,96 5.718,83 192,17   
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● Πίνακας Β: Τμήματα Δρομολογίων με   Λεωφορεία 
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19. ΓΑΡΔΕΝΟΣ-
ΜΑΡΜΑΡΟ-
ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ-2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

2ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

22 13,08 7,65 51,77 59,42 30 1.782,60 2.139,12 2.652,51 89,13 Μ
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2 

ΜΠΟΥΚΑΡΙ-
ΡΟΥΜΑΝΑΔΕΣ-
ΝΟΤΟΣ ΑΓΙΟΥ 
ΝΙΚΟΛΑΟΥ-3o 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
ΠΕΤΡΙΤΗ 

3o 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
ΠΕΤΡΙΤΗ 

15 16,14 7,65 35,88 43,53 30 1.305,90 1.567,08 1.943,18 65,3 
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ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 37 29,22 15,3 87,65 102,95 60 3088,5 3706,2 4595,69 154,43   

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ  48 108 15 215,76 231,06 150,00 6.931,80 8.318,16 10.314,52 346,60   
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