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Η Οικονομική Επιτροπή του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010  
της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων διακηρύσσει 
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Προϋπολογισμός: Πέντε εκατομμύρια εκατόν σαράντα επτά χιλιάδες ογδόντα 
ένα ευρώ και είκοσι οκτώ λεπτά (5.147.081,28 €) συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ € 24% και του δικαιώματος προαίρεσης που 
ανέρχεται στο 50% 
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Σελίδα 4 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής  
 

Επωνυμία Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή 
Ενότητα Κέρκυρας 

Ταχυδρομική διεύθυνση Σπ.Σαμάρα 13 

Πόλη Κέρκυρα 

Ταχυδρομικός Κωδικός 49 100 

Χώρα1 Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS2 EL622  
Τηλέφωνο 26613 62146 

Φαξ 2661032525 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kalousis@pin.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες3 Για το φυσικό αντικείμενο του διαγωνισμού: 
Καλούσης Δημήτριος (26613.62146)  

Ασπιώτης Δημήτριος (26613.62157) 

Για τη διαδικασία του διαγωνισμού:  
Καλούσης Δημήτριος (26613.62146) 

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

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)4  

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια5 και ανήκει στην Γενική Κυβέρνηση6 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.7 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Υγεία, γ) 
Κοινωνική προστασία, δ) Εκπαίδευση 

Στοιχεία Επικοινωνίας 8  

α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 
πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.9 

                                                             
1 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
2 Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων  
3 Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της 
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016   

4 Εφόσον υπάρχει και για συμβάσεις άνω των ορίων   
5 Αναφέρεται το είδος της Α.A., πχ Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ  του Δημοσίου 

κλπ και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2 
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016 

6 Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής 
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του 
άρθρου 14 του ν. 4270/14.  

7 Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ  1.5, Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια, 
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η) 
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα. 

8 Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16 
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β) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την διεύθυνση: www.pin.gov.gr  

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς 
διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και 
συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση (URL) : www.eprocurement.gov.gr  

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 
Είδος διαδικασίας  

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

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης10 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Ειδικός Φορέας 01.073 . Η δαπάνη για την εν 
σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α. : 0821.00.001 σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των οικονομικών ετών 
2019, 2020 και 2021 του Φορέα11. Οι δαπάνες μεταφοράς των μαθητών της παρούσας διακήρυξης 
βαρύνουν τους Κ.Α.Π. της Περιφερειακής Ενότητας  Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, για τις 
οποίες επιχορηγείται, στα όρια των οποίων βρίσκονται οι σχολικές μονάδες στις οποίες μεταφέρονται οι 
μαθητές. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών 
μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το 
οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια. 

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης  
Αντικείμενο της σύμβασης  είναι η ανάθεση μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης Χωρικής Αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας  Κέρκυρας για τα Σχολικά Έτη 2019-2020 
και 2020-2021. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 
συμβάσεων (CPV) : CPV 60130000-8 (Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών) 

Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα12: 

 

 Πίνακας Α΄: Τμήματα Δρομολόγιων (από 1-14)  με Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ και 
Ε.Δ.Χ-Ειδικής Μίσθωσης) - υποβολή προσφοράς ανά δρομολόγιο- κάθε δρομολόγιο αποτελεί 
ξεχωριστό τμήμα.  

 Πίνακας Β΄: Τμήματα  Δρομολόγιων (από 1-13),  με λεωφορεία (μεγάλο λεωφορείο άνω των 20 
θέσεων καθημένων και μικρό λεωφορείο από 12-20 θέσεις καθημένων)-τμήμα ανά Δημοτική 
Ενότητα-Τμήμα ο Δήμος Παξών - υποβολή προσφοράς ανά ομάδες δρομολογίων, όπως 
αναφέρονται στα αντίστοιχα τμήματα . 

 Πίνακας Γ΄: Τμήματα  Δρομολόγιων (από 1-25),  με Επιβατικό Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ-ΤΑΞΙ και 
Λεωφορεία για σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ), Επαγγελματικά 
Λύκεια και Μουσικό Σχολείο της Π.Ε Κέρκυρας - Υποβολή προσφοράς ανά δρομολόγιο- Κάθε 
δρομολόγιο αποτελεί ξεχωριστό τμήμα.  

 

                                                                                                                                                                                                          
9 Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται:  «Η πρόσβαση στα 

έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..» 
10 Άρθρο 53 παρ. 2 εδ. ζ  ν. 4412/2016 
11 Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η 

πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης 
12 Πρβλ άρθρο 59  ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών 

τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους 
βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα 
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο)  ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν. 
4412/2016. 
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Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης. 

Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από τα 
μεταφορικά μέσα που διαθέτει ώστε να εκτελείται το μεταφορικό έργο εγκαίρως και προσηκόντως 1314  

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 5.147.081,28 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: € 4.150.872,00 ΦΠΑ : 24% ποσό 996.209,28 €) και του δικαιώματος 
προαίρεσης το οποίο διαμορφώνεται ως εξής: 

Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα άσκησης προαίρεσης που δεν μπορεί συνολικά να 
υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) 
Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των 
υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή αλλαγή 
διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), 
όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του 
αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και 
για διάστημα όχι μεγαλύτερο των πέντε (5) μηνών. Το μεταφορικό έργο το οποίο προκηρύσσεται ανά 
δρομολόγιο μονής ή διπλής διαδρομής, όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύναται να 
αυξάνεται το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης 
που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο». Η τροποποίηση των δρομολογίων με 
αυξομείωση της χιλιομετρική απόστασης έως 20% του προϋπολογισμού γίνεται μονομερώς από την 
Περιφέρεια καθώς θεωρείται δεδομένη η συναίνεση του μεταφορέα από την συμμετοχή του και την 
αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Αύξηση της συμβατικής αξίας του δρομολογίου πέραν του 20% δεν 
είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο. Μείωση της συμβατικής αξίας του δρομολογίου πέραν του 20% λόγω 
μείωσης της χιλιομετρικής απόστασης γίνεται μόνο με την σύμφωνη γνώμη του μεταφορέα/ αναδόχου. 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται μέχρι 30.6.2021. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ι Μέρος Α της παρούσας διακήρυξης.  

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, 
βάσει 15 της τιμής  

1.4 Θεσμικό πλαίσιο  
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως16: 

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

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

                                                             
13 Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα 

τμήματα 
14 Οι Α.Α. αναφέρουν στα έγγραφα της σύμβασης τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή τους κανόνες που 

προτίθενται να εφαρμόσουν για τον προσδιορισμό των τμημάτων που ανατίθενται, στην περίπτωση που η εφαρμογή των 
κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την ανάθεση σε έναν προσφέροντα τμημάτων που υπερβαίνουν τον μέγιστο 
αριθμό 

15 Άρθρο 86 ν.4412/2016  
16 Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις 

υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές 
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας. 

17 Εφόσον πρόκειται για σύμβαση που συγχρηματοδοτείται από πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
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267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 
2007 -2013», 

 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»,18 

 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)19  

 του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών20 

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

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των 
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή 
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»21, 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, 

                                                             
18 Μόνο εφόσον επιλεγεί η διενέργεια κλήρωσης  για τη συγκρότηση συλλογικών οργάνων 
19 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που 

προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του 
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο 
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379. 

20 Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ περίληψης σε δύο οικονομικές εφημερίδες, που προβλέπεται στο άρθρο 5 της ως 
άνω απόφασης, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 10 του άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης εφάπαξ 
περίληψης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 
379, 

21 Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός 
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €) 
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 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,  

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

 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. 

 ειδικό κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της προκηρυσσόμενης σύμβασης 

 Του Ν.3781/2010 (141 Α΄) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

 Του Ν. 3852/2010(87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ιδίως του εδαφίου Ε.4. της παραγράφου 2 του άρθρου 
186  και του εδαφίου 27 της παραγράφου 2 του άρθρου 94 

 Του Ν. 3861/2010 (112 Α΄) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – 
Πρόγραμμα Διαύγεια – και άλλες διατάξεις» 

 Του Ν. 4071/2012 (85 Α΄) «Ρυθμίσεις για την Τοπική Ανάπτυξη, την Αυτοδιοίκηση και την 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

 Του άρθρου 7 και του άρθρου 9 του Ν.4089/2012 (206 Α΄) «“Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (171 Α΄)” και άλλες 
διατάξεις» 

 Ν. 4199/2013 (216 Α) «Δημόσιες υπεραστικές οδικές μεταφορές επιβατών − Ρυθμιστική Αρχή 
Επιβατικών Μεταφορών και άλλες διατάξεις». 

 Τις υπ’ αριθ. 17910/1225/4.8.2014 απόφασης του Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 
Δικτύωνμε θέμα: «Προδιαγραφές ζωνών, ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – 
καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» όπως ισχύει. 

 Της Υπουργικής Απόφασης 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΕΚ 408 Β’) «Περί καθορισμού τεχνικών 
προδιαγραφών τύπων λεωφορείων». 

 Της Υπουργικής Απόφασης Β-58841/5546/ ΦΕΚ 2165 Β/31-12-2010 «Αναπροσαρμογή των 
κομίστρων των αστικών και υπεραστικών ΚΤΕΛ και ΚΤΕΛ Α.Ε. της χώρας». 

 Το υπ’ αριθ. 13072/19.3.2014 έγγραφο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αναφορικά με 
το τι περιλαμβάνει εγγυητική του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και συγκεκριμένα τη 
διαφοροποίηση τους από της εγγυητικές επιστολές των τραπεζών. 

 Το υπ’ αριθ. 23497/2287/17.5.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΝ21-ΙΩΓ έγγραφο του Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφοράς και Δικτύων με θέμα: «Κοινοποίηση Υπ. Απόφασης 
περί καθισμάτων και ζωνών ασφαλείας σχολικών λεωφορείων καθώς και διευκρινήσεις (οδηγίες) 
που ορίζονται απ’ αυτήν.» 
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 Το από 21.6.2013 αναρτηθέν έγγραφο στην δικτυακή πύλη του Υπουργείου Εσωτερικών με θέμα: 
«Οδηγός ενεργειών των περιφερειών για τη μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων σχολικού 
έτους 2013-2014 σύμφωνα με την ΚΥΑ 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ Β΄ 1449)». 

 Την ανάγκη σύνταξη του προϋπολογισμού της παρούσας διακήρυξης προσανατολισμένη στο 
αποτέλεσμα που είναι η εξασφάλιση της πρόσβασης των μαθητών στην Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με ακριβή κοστολόγηση και αξιολόγηση του αποτελέσματος. 

 Το γεγονός ότι προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης και συνεπώς ο προϋπολογισμός που 
λαμβάνεται υπόψη για τη διενέργεια των απαιτουμένων δημοσιεύσεων είναι αυτός που 
προκύπτει από το αρχικό προϋπολογισμό προσαυξημένο με τα δικαιώματα προαίρεσης. 

 Toυ Προεδρικού Διατάγματος 147/2010(ΦΕΚ 240/Α/27-12-2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αρ.πρωτ. 276433/10-11-2017 (ΦΕΚ 
4038/Β/23-11- 2017 Απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, 
Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου. 

  Των άρθρων 2 (παρ.9) και 3 του Νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ 167/Α/1985) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις ». 

 Του άρθρου 2 (παρ.24) του Νόμου 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α/1998) «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης 
και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις ». 

 Του άρθρου 49 (παρ. 3) ''Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων'' του Νόμου 4274/2014 (ΦΕΚ 
147/Α/14-07-2014) «Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες διατάξεις» με τις 
οποίες δεν εφαρμόζεται η παράγραφος 6 του άρθρου 10 του Π.Δ. 118/2007 (Α' 150) στις 
αντίστοιχες διαδικασίες για τη μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες. 

 Του άρθρου 101 του Νόμου 4182/2013 (ΦΕΚ 185/Α/10-09-2013) ''Κώδικας κοινωφελών 
περιουσιών, σχολαζουσών κληρονομιών και λοιπές διατάξεις''. 

 Του άρθρου 60''Επείγουσες ρυθμίσεις για τη μεταφορά μαθητών'' του Νόμου 4369/2016(ΦΕΚ 
33/Α/27-02-2016)« Εθνικό Μητρώο Επιτελικών Στελεχών Δημόσιας Διοίκησης...και άλλες 
διατάξεις». 

  Του άρθρου 63 (παρ. 1,2) του Νόμου 4415/2016 (ΦΕΚ 159/Α/06-09-2016) '' Ρυθμίσεις για την 
ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις''. 

 Της με αρ. 100575/Δ3/2017 Υπουργικής Απόφασης «Μετατροπή και μετονομασία των 
υφιστάμενων σχολικών μονάδων σε Ενιαία Ειδικά Επαγγελματικά Γυμνάσια-Λύκεια και 
καθορισμός των τομέων και ειδικοτήτων των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-
Λυκείων (ΕΝ.Ε.Ε.ΓΥ-Λ)». 

 Της με αρ. 50025/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) με θέμα 
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

  Τη με αρ. 2 και αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 
(ΑΔΑ:ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3)) με θέμα ''Διευκρινήσεις επί της υπ’αρ.50025/19-9-2018 Κοινής 
Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

 Τα αιτήματα που περιήλθαν στο Τμήμα Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης της Π.Ε 
Κέρκυρας. 

 Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα 
Κέρκυρας Οικονομικού Έτους 2019. 

 Την υπ’ αριθ. ……………………………………………… Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ. 

 Την υπ’ αριθ. ……………………………….. με ΑΔΑΜ: ………………………………. και ΑΔΑ: ………………………. 
Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

 Την από ………………. αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), ηλεκτρονικά, στην 
Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  
Η προθεσμία εκκινεί από την επομένη της ημερομηνίας αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε. και λήγει 
με την παρέλευσης της τελευταίας ώρας της τελευταίας ημέρας της προθεσμίας [κανονισμός 1182/71 
(ΕΟΚ, ΕΥΡΑΤΟΜ)].Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η …………./……/2019 και 
ώρα 23:59:0022.  

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr. 

1.6 Δημοσιότητα 
Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23  

Προκήρυξη24 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις …./…/2019 
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25 

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό 
Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26.  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27:  http://www.promitheus.gov.gr, όπου η σχετική ηλεκτρονική διαδικασία σύναψης σύμβασης 
στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ έλαβε Συστημικό Αύξοντα Αριθμό : ……. 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 28 29 30, σύμφωνα 
με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016. 

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της 
παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο 
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)  

Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί] στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 
(URL) :   www.pin.gov.gr  στην διαδρομή : Αρχική Σελίδα – Προκηρύξεις /Διαγωνισμοί  

 

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

                                                             
22 Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της 

σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη 
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις 
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου 
121 του ίδιου νόμου 

23 Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων 
24 Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του 

Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του 
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)  

25 Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία 
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016. Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να 
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση 
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης  

26 Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΥΑ 57654. 
27 Άρθρο 36 του ν. 4412/2016 
28 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που προβλέπεται στο 

άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007  / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. έχει καταργηθεί από την 1η Ιανουαρίου 2018. Πρβλ άρθρο 377§1 
περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016   

29 Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 

30 Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, 
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016 
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Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει τους αναδόχους.  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης 
και της αρμοδιότητάς τους31  

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

                                                             
31 Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης32  είναι τα ακόλουθα: 

1. η Προκήρυξη της Σύμβασης, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης  

  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]33  
2. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά34 
3. το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της35  

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr τ36. 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής 
συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα 
οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν 
χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο 
των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο37. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.  

                                                             
32 Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του 

άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει 
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης 
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού, 
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για 
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και 
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην 
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και 
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων 
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές 

33 Για συμβάσεις άνω των ορίων 
34 Συμπληρώνονται τυχόν άλλα έγγραφα σύμβασης ή τεύχη που η Α.Α. κρίνει αναγκαία με σκοπό να περιγράψει ή να 

προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης. 
35 Επισημαίνεται ότι, μετά την κατάργηση του άρθρου 2 παρ. 2 περ. ιθ του π.δ/ τος 118/2007, το σχέδιο της σύμβασης 

αποτελεί προαιρετικό έγγραφο που δύναται να επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη, στο πλαίσιο της διακριτικής 
ευχέρειας της Α.Α.  

36 Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και 
την  επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη 
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται 
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των 
ενδιαφερομένων. 

37 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 
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Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών 
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών,  

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών38. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.39 

Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 
(Α΄188)40.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε 
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 41.  

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από 
πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της 
χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.42  

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα43. 

2.1.5 Εγγυήσεις44 

Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που 
λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-
μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και 
Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με 
                                                             
38 Πρβλ. άρθρο 60 παρ. 3 & 67 παρ. 2  του ν. 4412/2016  
39 Άρθρο 53, παρ.3 του ν. 4412/2016: Τα έγγραφα της σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας 
μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική 
έκδοση. 

40 Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη 
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της 
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης 
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του 
Κώδικα περί Δικηγόρων. 

41 Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016 
42       Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171).  
43 Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα 
44 Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016  
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γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή 
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η 
εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 
εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το 
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού 
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάθε μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο 
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση 
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα 
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών45, θ) την 
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της 
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή 
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής 
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει 
την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 
συμβάσεων.46 

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48.  

 3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49   

                                                             
45 Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017. 
46 Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A. 
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν 
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους 
οικονομικούς φορείς της Ένωσης 

47 Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016 
48 Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις 

οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και 
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016) 

49 Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016 
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2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από 
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  εγγυητική επιστολή συμμετοχής51, που 
ανέρχεται σε ποσοστό 2% επί της καθαρής αξίας για κάθε τμήμα που υποβάλλεται προσφορά52.  

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

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα 
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

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

Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα 
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 53 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη 
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 
2.2.8 [συμπληρώνεται αναλόγως από την Α.Α. με παραπομπή στους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια 
ποιοτικής επιλογής που θα ορίσει στη διακήρυξη], δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την 
παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού54  
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων 
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

2.2.3.1.  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη55 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

                                                             
50 Πρβλ  παρ. 1 α), 3, 4, 5  του άρθρου 72 του ν.4412/2016 
51 Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής 

υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 
παρ. 1α ν. 4412/2016) 

52 Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 
άρθρου 72 ν. 4412/2016).   

53 Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε  με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α' 
171). 

54 Πρβλ άρθρα 73 και 74 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το αρ. 107 του ν. 4497/2017. 
55  Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 εδ. α του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 6 του ν. 4497/2017.  
 Ειδικότερα, επισημαίνεται ότι:  
 α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων, η αναφορά στο ΕΕΕΣ σε “τελεσίδικη καταδικαστική    απόφαση” νοείται, δεδομένης της 

ως άνω νομοθετικής μεταβολής, ως “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα 
στο Μέρος ΙΙΙ.Α. του ΕΕΕΣ αφορά μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις,  

 β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων, οι αναθέτουσες αρχές πρέπει να προσαρμόζουν το σχετικό πεδίο του Μέρους ΙΙΙ.Α του 
ΤΕΥΔ και ειδικότερα, αντί της αναφοράς σε “τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση”, δεδομένης της ως άνω νομοθετικής 
μεταβολής, να θέτουν τη φράση “αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση”, η δε σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα στο 
ΤΕΥΔ αφορά, ομοίως, μόνο σε αμετάκλητες καταδικαστικές αποφάσεις. 
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Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 
2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 

Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του 
ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.  

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά κατ’ 
ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 
ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου56. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις η,(α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει 
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της 
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 57 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 

α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική νομοθεσία 
ή/και   

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

                                                             
56 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.   

4497/2017. 
57 Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που 
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 
ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 
διακανονισμό για την καταβολή τους58.  

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης 
της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 59 

 

2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 
συντρέχουν επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος  
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε 
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 
καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να 
λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

2.2.3.4. Αποκλείεται60 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων 
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/201661,  

(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω 

                                                             
58 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα 

περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο τυποποιημένο 
έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  

59       Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017. 
60 Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους 
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, 
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ. 
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις 
επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), 
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 

61 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την έννοια της 
περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το 
άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα 
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας62,  

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα 
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  

(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης 
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.  

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 63 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο 
εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και 
τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης 
της παρούσας  σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)64. 

2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας 
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, 
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις  

2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)65 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 

                                                             
62 Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο 

Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.  
63 Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.  
64 Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.5 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση 

σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του 
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού] 

65        Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 66. 

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία 
σύναψης της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής67  

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας68  

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της προμήθειας.  
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος 
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του 
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος 
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε 
τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς 
συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα 
οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό 
Επιμελητήριο69. 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια70  
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να παρέχουν πληροφορίες αναφορικά με το ότι 
                                                             
66 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
67 Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη 

διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016). Επισημαίνεται, επίσης, ότι οι A.A. μπορούν να επιβάλλουν στους οικονομικούς φορείς ως 
απαιτήσεις συμμετοχής μόνο τα κριτήρια που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.4, 2.2.5 και 2.2.6. Έχουν τη δυνατότητα, 
κατά συνέπεια, να επιλέξουν ένα, περισσότερα ή όλα ενδεχομένως τα ως άνω κριτήρια επιλογής, συνεκτιμώντας τα 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής, ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική 
πρόβλεψη στη διακήρυξη.  

68 Πρβλ άρθρο  75 παρ. 2 ν. 4412/2016 
69 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016 
70 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 3 ν. 4412/2016. Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται 

στο παρόν άρθρο και να διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για 
τις συμβάσεις κάτω των ορίων), σύμφωνα με το άρθρο 2.2.9.1, καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. 
Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε 
απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας, τα 
οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. κύκλος 
εργασιών 200.000 ευρώ τα 3 τελευταία έτη), είτε ζητώντας από τους οικονομικούς φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες 
πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις πληροφορίες αυτές. 

 Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων συμβάσεων και έλεγχος 
καταλληλόλητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ 
ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IΙΙ, όπου παρατίθενται σχετικά  παραδείγματα. 
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διαθέτουν/ παρέχουν γενικό ή μέσο γενικό ή ειδικό ετήσιο κύκλο εργασιών, πληροφορίες σχετικά με τους 
ετήσιους λογαριασμούς και ασφαλιστική κάλυψη έναντι επαγγελματικών κινδύνων.  

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα71  
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, 
οι οικονομικοί φορείς απαιτείται7273 , να διαθέτουν τα κατάλληλα μεταφορικά μέσα, οδηγούς και όπου 
προβλέπεται και συνοδούς για την προσήκουσα εκτέλεση σύμφωνα με τις διατάξεις που διέπουν τη 
μεταφορά με οχήματα δημοσίας χρήσεως 

2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης74  
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να 
συμμορφώνονται με Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης7576: 

                                                             
71 Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν 

απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα 
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις 
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν 
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που 
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την 
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και 
της αξιοπιστίας τους.  
 Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να 
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των 
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι 
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά 
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο 
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς 
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις 
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων 
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7)  και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά  
παραδείγματα. 

72 Όπως υποσημείωση ανωτέρω 
73 Οι Α.Α. μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να λαμβάνουν υπόψη στοιχεία συμβάσεων που εκτελέσθηκαν/παραδόθηκαν 

πριν από την τελευταία τριετία    
74 Επισημαίνεται ότι τα πρότυπα είναι προαιρετικά, ήτοι τίθενται στην παρούσα διακήρυξη, κατά την κρίση και τη διακριτική 

ευχέρεια της Α.Α. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 82 ν. 
4412/2016) 

75 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 1 ν. 4412/2016. Οι Α.Α., εφόσον απαιτούν την προσκόμιση πιστοποιητικών εκδιδόμενων από 
ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με ορισμένα πρότυπα διασφάλισης 
ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες, παραπέμπουν σε συστήματα 
διασφάλισης ποιότητας τα οποία βασίζονται στη σχετική σειρά ευρωπαϊκών προτύπων και έχουν πιστοποιηθεί από 
διαπιστευμένους οργανισμούς. Αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς εδρεύοντες σε άλλα κράτη - 
μέλη. Επίσης, κάνουν δεκτά άλλα αποδεικτικά στοιχεία για ισοδύναμα μέτρα διασφάλισης ποιότητας, εφόσον ο 
ενδιαφερόμενος οικονομικός φορέας δεν είχε τη δυνατότητα να αποκτήσει τα εν λόγω πιστοποιητικά εντός των σχετικών 
προθεσμιών για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας 
αποδεικνύει ότι τα προτεινόμενα μέτρα διασφάλισης ποιότητας πληρούν τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας. 
Τα πιστοποιητικά που ζητούνται πρέπει να έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο 
οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές ανάγκες και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο άρθρο 82 
παρ.1 του ν. 4412/2016.  

76 Πρβλ άρθρο 82 παρ. 2 ν. 4412/2016. Εάν οι Α.Α. απαιτούν την υποβολή πιστοποιητικών εκδιδομένων από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με συγκεκριμένα συστήματα ή πρότυπα όσον 
αφορά την περιβαλλοντική διαχείριση, παραπέμπουν στο σύστημα οικολογικής διαχείρισης και ελέγχου (EMAS) της Ένωσης 
ή σε άλλα συστήματα περιβαλλοντικής διαχείρισης που έχουν αναγνωριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 45 του Κανονισμού (ΕΚ) 
αριθμ. 1221/2009 ή σε άλλα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης βασιζόμενα σε αντίστοιχα ευρωπαϊκά ή διεθνή πρότυπα 
που έχουν εκδοθεί από διαπιστευμένους οργανισμούς. Οι Α.Α. αναγνωρίζουν ισοδύναμα πιστοποιητικά από οργανισμούς 
εδρεύοντες σε άλλα κράτη - μέλη. 
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2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς77. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  

2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών  
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 
2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως 
δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 
Παράρτημα ΙΙΙ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ78 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 
και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του 
Παραρτήματος 179  

Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα80 ως  
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των 
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.81  

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το 
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες 
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

                                                                                                                                                                                                          
 Όταν ο οικονομικός φορέας τεκμηριωμένα δεν έχει πρόσβαση στα εν λόγω πιστοποιητικά ή δεν έχει τη δυνατότητα να τα 

αποκτήσει εντός των σχετικών προθεσμιών, για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται ο ίδιος, οι Α.Α. αποδέχονται επίσης 
άλλα αποδεικτικά μέσα μέτρων περιβαλλοντικής διαχείρισης, υπό την προϋπόθεση ότι ο ενδιαφερόμενος οικονομικός 
φορέας αποδεικνύει ότι τα συγκεκριμένα μέτρα είναι ισοδύναμα με εκείνα που απαιτούνται βάσει του εφαρμοστέου 
συστήματος ή του προτύπου περιβαλλοντικής διαχείρισης. Τα πιστοποιητικά  που ζητούνται από τις Α.Α. πρέπει να έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς και να βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης και  να πληρούν όλες τις άλλες απαιτήσεις που προβλέπονται στο 
άρθρο 82 παρ.2 του ν. 4412/2016 

77 Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους 
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης   

78 Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την 
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV 
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.  

79 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  

80 Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017 
81 Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα.  Εξακολουθεί      να 

υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία 
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του  ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017. 
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2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα82 

Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, 
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την 
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201683. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, 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 παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 2.2.8)84. 

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 2.2.3.485. 

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

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που 
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν86. 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά87: 

                                                             
82 Πρβ. άρθρο 80 ν. 4412/2016  Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν 

μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει 
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής 
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα της παρ. Β.3 της παρούσας   

83 Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016 
84 Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016 
85 Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.4 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους 

αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως  (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016 
86 Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016. 
87 Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε 

διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 
 1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: 
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων 

εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, 
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

 2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: 
 Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 

υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί 
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν 
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση 
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες 
(βλ. και σημείο 6.2.)  

 3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί 

από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης 
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

 4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα  
 Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων, 

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

β) για τις παραγράφους 2.2.3.288 και 2.2.3.489 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια 
αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος 
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στου 
οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές.  

Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε 
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.Το 
πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται 
από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως 
κάθε φορά ισχύουν. . Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 
μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, 
για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων90 

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

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην 
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

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

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα 
δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών91, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 

                                                             
88 Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και 

ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν 
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα 
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι. Τα 
εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό ανάδοχο, 
μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του υποσυστήματος. 

89 Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού. 
90  Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
91 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   
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στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του 
νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

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

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας 
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το 
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας 
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί 
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της  δεν 
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών 
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του 
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την 
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί 
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι 
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 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» 92.και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει 
εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση 
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή 
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με 
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην 
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται 
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της 
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη 
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.93 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή 
Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 

                                                             
92 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
93 Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά 

περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά 
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση . 
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Για την απόδειξη άσκησης γεωργικού ή κτηνοτροφικού επαγγέλματος, οι αναθέτουσες αρχές απαιτούν 
σχετική βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος, από αρμόδια διοικητική αρχή ή αρχή Οργανισμού Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης. 

Β.3. Απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 δεν απαιτείται 
στην παρούσα διακήρυξη9495. 

I. Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς 
προσκομίζουν96. Υπεύθυνη Δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως 
εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, της οποίας έλαβαν γνώση. 
ii) Εάν έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.Δ. 118/2007. Εάν η ποινή του αποκλεισμού 
επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της 
προσφοράς μόνο για το χρονικό αυτό διάστημα. 
iii) Οι τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
iv) Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή/ και των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα 
με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονόματα των οδηγών εφόσον χρησιμοποιηθούν. 
v) «Δεν είμαι γονέας ενός τουλάχιστον από τους μαθητές που θα μεταφέρονται με το δρομολόγιο 
για το οποίο υποβάλλω προσφορά». 
vi) «Σε περίπτωση που αδυνατώ να εκτελέσω κάποιο από τα ανατεθέντα δρομολόγια αποδέχομαι 
αυτοδίκαια και αυτόματα τότε λύεται η σύμβαση για το σύνολο των δρομολογίων που του έχουν 
ανατεθεί για το σχολικό έτος εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά η Οικονομική Επιτροπή του Άρθρου 
175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας». 
vii) «Δηλώνω ότι στο πλαίσιο του δρομολογίου 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». 

II. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 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 Δικτύωνμε θέμα: 
«Προδιαγραφές ζωνών, ασφαλείας, καθισμάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισμάτων σε σχολικά 
λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς μαθητών» όπως ισχύει. 

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

IV. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 
V. Φωτοαντίγραφο άδειας ή αδειών οδήγησης (και οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα χρησιμοποιηθούν). 
VI. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση του σχετικού (προσηκόντως επικυρωμένου) συμφωνητικού 
μίσθωσης. 

VII.  Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
του συμμετέχοντος στην οποία θα δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και έχει 
δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς, θα προσκομίσει το απόσπασμα ποινικού μητρώου για 

                                                             
94 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος I του 

Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ( π.χ. τραπεζική βεβαίωση για την πιστοληπτική ικανότητα του 
οικονομικού φορέα (ημεδαπού ή αλλοδαπού) ή/ και αποσπάσματα οικονομικών καταστάσεων κλπ), τα οποία αντιστοιχούν, 
σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας που έχει θέσει η Α.Α. στο άρθρο 2.2.5. 

95 Η καταλληλότητα του προσκομιζόμενου από τον οικονομικό φορέα εγγράφου για την απόδειξη της χρηματοοικονομικής του 
επάρκειας εναπόκειται στην κρίση της Α.Α. (πρβλ. άρθρο 80 παρ. 4 εδ. β ν. 4412/2016) 

96 Συμπληρώνεται από την Α.Α. με ένα ή περισσότερα από τα δικαιολογητικά που αναφέρονται στο Μέρος II του 
Παραρτήματος XII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, τα οποία αντιστοιχούν, σε κάθε περίπτωση, στα κριτήρια 
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή στο άρθρο 2.2.6. 
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τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), όπως αυτό προβλέπεται στη 
διακήρυξη. 

VIII. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών 
(ΤΑΞΙ κλπ) και φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες των 
λεωφορείων. 

IX. Φωτοαντίγραφα των αστυνομικών ταυτοτήτων των ιδιοκτητών, των οδηγών και των συνοδών που 
τυχόν που εκτελέσουν τον μεταφορικό έργο. 

X. Βεβαίωση υπογεγραμμένη από τον προσφέροντα με το ΑΦΜ και τα στοιχεία επικοινωνίας (κινητό) 
των οδηγών και των συνοδών. 

XI. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον 
αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη 
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. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν 
στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαδρομών 
(υπογεγραμμένο) από το οποίο να προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των 
μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Διευκρινίζεται ότι χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των 
δρομολογίων χρειάζεται ακόμη και για ένα δρομολόγιο προκειμένου να συμπεριληφθεί στη σύμβαση 
ο ακριβής χρόνος εκτέλεσης του δρομολογίου. Προσφορά για δρομολόγιο στο οποίο ο χρόνος άφιξης 
στην ή/και αποχώρησης από την σχολική μονάδα έχουν απόκλιση μεγαλύτερη από 30 λεπτά από τον 
προβλεπόμενο χρόνο στη διακήρυξη θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Διευκρίνιση οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν την έννοια όπως 
αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήματος της αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 
Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ. Διευκρινίζεται ότι χρονοδιάγραμμα χρειάζεται ακόμη και για ένα 
δρομολόγιο προκειμένου να αναφερθεί ρητά ο χρόνος εκτέλεσης του δρομολογίου. 

 

Β.5. Απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 δεν απαιτείται στην παρούσα διακήρυξη 97 

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και 
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. 
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω 
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας 
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ 
νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους98 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.  

                                                             
97 Εφόσον η Α.Α. έχει απαιτήσει τη συμμόρφωση των οικονομικών φορέων με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας ή/και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7, τότε μόνο συμπληρώνεται η παρούσα παράγραφος, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 82 ν. 4412/2016, άλλως διαγράφεται. 

98 Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.  
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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.8. 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.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, 
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.99 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης   

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης100  
Κριτήριο ανάθεσης101 της Σύμβασης102 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά 
βάσει τιμής103  

2.3.2 Βαθμολόγηση και κατάταξη προσφορών 104  
Δεν ισχύει στην παρούσα διακήρυξη διότι το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη 
προσφορά βασίζεται μόνο στην τιμή 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Α της Διακήρυξης, για 
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.  

Επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές υπό τις κατωτέρω προϋποθέσεις105 Ο κατά περίπτωση 
προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, 
όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά 
κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και 
σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την 
υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω 
κατηγοριοποίηση, αρκεί τα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση 
αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την 
αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον  
προβλεπόμενο από τη διακήρυξη προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. 

                                                             
99 Πρβλ. άρθρο 78 παρ. 1/ 80 παρ. 1 ν. 4412/2016. Η ως άνω δέσμευση θα μπορούσε να προκύπτει από ιδιωτικό συμφωνητικό 

μεταξύ προσφέροντος και τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται, ή από οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο μέσο 
100 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 

Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296) 
101 Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του 

άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από 
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους 
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν 
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι 
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)  

102 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού 
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). 

103 Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο 
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής 

104 Πρβλ άρθρο 86 παρ. 11, 13 και 16 ν. 4412/2016 
105 Βλ. άρθρο 57 του ν. 4412/216 
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Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά 
δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη ή αν παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, 
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. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στο 
φάκελο της τεχνικής τους προσφορά χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαδρομών από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία 
φοίτησης. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το 
είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 
ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής106. 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  
[Ηλεκτρονική Διαδικασία] 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η 
παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.6), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 107. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν 
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται 
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών 
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του 
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της108. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύμφωνα με 
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.  

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της 
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα109, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 

                                                             
106 Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016 
107 Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως, εφόσον κατ΄επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1 

και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016) 
108 Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
109 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2 της προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017  
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4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης 
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις 
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις προσφερόμενες 
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για 
την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας 
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.  
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου 
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη 
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf] Προκειμένου οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονομικοί όροι να αποτυπωθούν 
στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί 
φορείς πρέπει να επισυνάπτουν ηλεκτρονικά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία της τεχνικής 
και οικονομικής προσφοράς σύμφωνα με τα υποδείγματα τεχνικής -οικονομικής προσφοράς 110 που 
παρατίθενται στα παραρτήματα της διακήρυξης. 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, 
όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, 
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση 
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον 
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και 
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε 
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται 
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και 
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία 
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα 
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και 
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 
προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 
πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή 
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την 
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας111. 

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά»  
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική 
διαδικασία περιλαμβάνουν112: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο 
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 

                                                             
110 Πρβλ άρθρο 15, παρ. 1.2.2.1 της  προαναφερθείσας υπουργικής απόφασης με αριθμ. 56902/215/2017 
111 Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να 

αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του 
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους   

112 Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016 
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Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ  το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων 
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί 
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (Παράρτημα ΙΙΙ).  

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

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν 
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήματος  
Ι της Διακήρυξης –-Μέρος Α – Αντικείμενο της Σύμβασης, όπου περιγράφονται ακριβώς πώς οι 
συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των 
οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, 
αναφέρονται στο Κεφάλαιο 2.2.9.2 της παρούσας Διακήρυξης113 114.  

Οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν την δυνατότητα τμήμα της σύμβασης να το αναθέσουν υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν115. 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών 

Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης της 
διακήρυξης:  

1. Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%). 
Παράλληλα-συμπληρώνεται η τιμή και σε € με δύο δεκαδικά ψηφία, όπως φαίνεται στο 
Παράρτημα Ε, στο υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (βλ. αντίστοιχα στήλη με περιγραφή 
«Προσφορά» και την υποστήλη αυτής με περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» για το ποσοστό 
έκπτωσης %, την υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου» για την 
προσφερόμενη τιμή του δρομολογίου σε ΕΥΡΩ  

Για παράδειγμα εάν προσφέρετε για δρομολόγιο με μέγιστο ημερήσιο κόστος π.χ. 113,38€, έκπτωση  λ.χ. 5% θα συμπληρώσετε στη στήλη με 
περιγραφή «Προσφορά» και στην υποστήλη με περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» «5%», στην υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος 
δρομολογίου» συμπληρώνετε «107,71 €» και στη στήλη με περιγραφή «Κόστος Δρομολογίου στο σύνολο της διάρκειας της σύμβασης «26.604,37 
€» (ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ημερήσιου κόστους δρομολογίου με τον αριθμό των δρομολογίων στη διάρκεια της σύμβασης). 

2. Οι προσφορές των υποψηφίων αναδόχων υποβάλλονται ανά τμήμα όπως αυτό προσδιορίζεται 
στο παράρτημα Α με ποσοστό έκπτωσης επί τις εκατό % σε ακέραιες μονάδες επί του ημερήσιου 
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 ΦΠΑ. 

3. 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 

                                                             
113 Πρβλ άρθρο 94 παρ. 4 του ν. 4412/2016 
114 Αυτά περιλαμβάνουν τα αποδεικτικά στοιχεία που τεκμηριώνουν την καταλληλότητα των υπηρεσιών και βάσει των οποίων 

θα αξιολογηθεί η τεχνική προσφορά. Αναφέρονται υποχρεωτικά τα αποδεικτικά στοιχεία που τυχόν προβλέπονται στις 
τεχνικές προδιαγραφές των προς παροχή υπηρεσιών, σύμφωνα με Παράρτημα της Διακήρυξης και τυχόν υπόδειγμα 
τεχνικής προσφοράς. 

115 Βλ. άρθρο 58 του ν. 4412/2016 
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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 . 

4. 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. 

5. 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. 

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

7. Οι τελικές τιμές μειοδοσίας, που προκύπτουν από τις εκπτώσεις, είναι δεσμευτικές για τον 
ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες  
παρατάσεις της. 

8. Τα έντυπα, στα οποία συμπληρώνεται η Οικονομική Προσφορά πρέπει να είναι αντίγραφο του 
εντύπου οικονομικής προσφοράς της παρούσας Διακήρυξης σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες και 
χωρίς αλλοιώσεις. 

Καθώς στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί 
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρμα, οι συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία 
(αριθμό) που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως 
άνω τιμή αναφοράς ανά τμήμα της σύμβασης για τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα 
στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική 
οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το  
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγμα της οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος VII,.που 
επισυνάπτεται στην παρούσα διακήρυξη. 

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 σύμβασης116. 

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. 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται  
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης 
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή117 στο Μέρος Α του Παραρτήματος Ι της 
παρούσας διακήρυξης.  

                                                             
116 Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016 
117 Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016 
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2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών118   
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) 
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα 
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' 
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

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

2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών119 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,120  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί 
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης 
διακήρυξης, 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στο 
παράρτημα Ι – Μέρος Α – Αντικείμενο της Σύμβασης, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο 
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, 
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 

 

                                                             
118 Πρβλ άρθρο 97 ν. 4412/2016 
119 Άρθρο 91 του ν. 4412/2016 
120 Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών  

3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών121 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας 
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των 
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

 Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» 
την      ……… .  ………   .2019. και ώρα 10:00[122] 

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

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2 
της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν 
χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

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

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

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα 
αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μέλη του οργάνου123. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών 
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση 
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων 
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την 
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

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

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

                                                             
121 Βλ. ιδίως παρ. 6 του άρθρου 100 και ΥΑ 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 16) 
122 Προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές να ορίζουν την ημερομηνία ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών μετά την 

παρέλευση τριών εργασίμων ημερών από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, προκειμένου να έχει 
προσκομιστεί από τους συμμετέχοντες και η πρωτότυπη εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 
2.4.3.1. της παρούσας. 

123 Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να   έχουν 
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους” 
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και 
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται 
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του 
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή124 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. Επισημαίνεται ότι η εκτίμηση και τα σχετικά αιτήματα προς τους προσφέροντες για την παροχή 
εξηγήσεων σχετικά με το αν μία προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή εναπόκεινται στην κρίση είτε της 
Επιτροπής Διαγωνισμού, κατά την αξιολόγηση των υποβληθεισών προσφορών, είτε του αποφαινομένου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής, κατά τη διαδικασία έγκρισης του πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού. 
Σε κάθε περίπτωση η κρίση της αναθέτουσας αρχής σχετικά με τις ασυνήθιστα χαμηλές προσφορές και την 
αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων ενσωματώνεται στην ως κατωτέρω 
ενιαία απόφαση. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές125. Τα 
αποτελέσματα της κλήρωσης ενσωματώνονται ομοίως στην ως κατωτέρω ενιαία απόφαση. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων126 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και 
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της 
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 

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

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου127 - Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  πρόσκληση 
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, είκοσι (20) ημερών 128 από την κοινοποίηση της 
σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης129 και τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών  που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά 
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και 
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά 
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών 
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν 
ηλεκτρονική υπογραφή.  

                                                             
124 μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ 
125 Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
126 ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ. 

εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017. 
127 Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016 
128 Δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δέκα (10) ούτε μεγαλύτερη των είκοσι (20) ημερών (παραγρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 

του ν. 4412/2016). Η εν λόγω προθεσμία αποσκοπεί στην υποβολή από τον προσωρινό ανάδοχο επίκαιρων αποδεικτικών 
μέσων' 

129 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 19 του ν. 4497/2017. 
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Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και 
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι 
δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον 
προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί 
αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον 
ημέρες.  

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν. 

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 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 2.2.8 
(κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο 
Σύμβασης  

ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της 
έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς 
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του130.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής 
επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 -2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την 
Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 
αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια 
επιτροπή του διαγωνισμού, 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 20%131 στην περίπτωση της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 20%132 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. 

                                                             
130 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 
131 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας μέχρι 100.000 ευρώ 

περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. και το 15% για διαγωνισμούς προϋπολογισθείσας αξίας από 100.001 ευρώ και άνω 
περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 

132 Το ποσοστό αυτό δεν μπορεί να υπερβαίνει το 50% (παραγρ. 1, άρθρο 105, Ν. 4412/2016) 
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3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει 
αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με 
την επόμενη παράγραφο 3.4.  

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

α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις 
αναστολών επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2. και μόνον στην περίπτωση του 
προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης 
κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση .133 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς 
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες134 από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

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

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή 
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής 
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να 
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της 
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής135 η προθεσμία για την 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα 
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο 
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

                                                             
133 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  26 του ν. 4497/2017. 
134 Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ.  27 του ν. 4497/2017. 
135 Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016 
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Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε 
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης136. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά137 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική 
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών138 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα 
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της 
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η 
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν 
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

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

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α 
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του 
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών 
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, 
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με 
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα 
εξέτασης της προσφυγής139. 

Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την 
ΑΕΠΠ140. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων 
βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την 
έκδοση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής 
κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά141. 

                                                             
136  Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016 
137 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και   

διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».  
138  Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού   

Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”. 
139  Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016 
140  Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον 

της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
141  Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016 
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3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε 
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την 
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήσεις καλής εκτέλεσης 
Εγγύηση καλής εκτέλεσης  

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας κάθε τμήματος 
της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα 
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της 
σχετικής σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016. Το περιεχόμενό της είναι 
σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.VIII. της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων 
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, 
συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής142. 

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική 
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 
ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 
παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του εκπροθέσμου.  

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

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 
4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές 
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους143] 

Σύμφωνα με την 23/2015 Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ανάδοχοι οφείλουν 
να επικαιροποιήσουν την ισχύ των ασφαλιστήριων συμβολαίων, των δελτίων τεχνικού ελέγχου των ΚΤΕΟ 

                                                             
142 Εδάφιο πέμπτο περίπτωσης (β) παραγράφου 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016.  
143 Οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν και άλλους ειδικούς όρους σχετικά με την εκτέλεση της σύμβασης, υπό την προϋπόθεση ότι 

συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης. Οι εν λόγω όροι μπορούν να περιλαμβάνουν οικονομικές, περιβαλλοντικές, 
κοινωνικές παραμέτρους ή παραμέτρους που αφορούν την καινοτομία και την απασχόληση. Οι κοινωνικές παράμετροι 
αφορούν κυρίως: α) την απασχόληση εργαζομένων που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού κατά την έννοια της 
παρ. 4 του άρθρου 1 του ν. 4019/2011 (Α΄ 216), β) τη διευκόλυνση της κοινωνικής ή/και εργασιακής ένταξης ατόμων που 
προέρχονται από ευπαθείς ομάδες του πληθυσμού, γ) την καταπολέμηση των διακρίσεων ή/και δ) την προαγωγή της 
ισότητας ανδρών και γυναικών (άρθρο 130 παρ. 2 και 3 ν. 4412/2016) 
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των χρησιμοποιούμενων για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου οχημάτων και των ειδικών αδειών 
οδήγησης των οδηγών των οχημάτων προσκομίζοντας στην υπηρεσία τα ισχύοντα κατά την υπογραφή της 
σύμβασης καθώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της ισχύος των συμβάσεων. 

Το ίδιο ισχύει και για τα ποινικά μητρώα των ιδιοκτητών και των οδηγών των οχημάτων για τα 
οποία θα μεριμνά το Τμήμα Προμηθειών αυτεπάγγελτα. Επίσης, με την ιδία Πράξη του Ζ΄ Κλιμακίου του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, οι ιδιοκτήτες των χρησιμοποιούμενων για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου 
οχημάτων, στα δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των οποίων έχουν σημειωθεί δευτερεύουσες ελλείψεις, 
οφείλουν να προβούν στις απαραίτητες επισκευές το αργότερο κατά την έναρξη της εκτέλεσης του 
μεταφορικού έργου, ενώ, οι ιδιοκτήτες των χρησιμοποιούμενων για την εκτέλεση του μεταφορικού έργου 
οχημάτων, στα δελτία τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ των οποίων θα σημειώνονται δευτερεύουσες ελλείψεις καθ’ 
όλη τη διάρκεια ισχύος των συμβάσεων δευτερεύουσες ελλείψεις, οφείλουν να προβαίνουν στις 
απαραίτητες επισκευές το αργότερο εντός δύο μηνών από την έκδοση των δελτίων αυτών (στην 
περίπτωση αυτή καθώς δεν είναι υποχρεωτικό να ξαναπεράσουν από ΚΤΕΟ θα προσκομίζονται τα σχετικά 
τιμολόγια επισκευής από το συνεργείο ή βεβαίωση από συνεργείο ότι διορθώθηκε το πρόβλημα). 

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί 
τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, των οποίων είχε αναλάβει την 
υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής 
ρήτρας. Ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 

α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, 
δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή ανεπάρκεια οχημάτων για όλους τους μαθητές. 

β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και 
στο σχολείο το πρωί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει καταθέσει στην προσφορά του. 

γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την 
επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που έχει 
καταθέσει στην προσφορά του. 

δ. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των 
στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

ε. Απαράδεκτη συμπεριφορά διαζευτικά ή συσσωρευτικά του α) οδηγού, β) αναδόχου, γ) 
εξουσιοδοτημένου από τον ανάδοχο φυσικό πρόσωπο ή δ) συνοδού στους μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

στ. Απουσία συνοδού από τη διαδρομή σε περίπτωση που αυτή έχει προβλεφθεί. 

ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

η.  Η μη χρήση του συνόλου του αριθμού των μεταφορικών μέσων που έχει υποβάλλει στην 
προσφορά του, με αποτέλεσμα να προκύπτει α) η μη τήρηση του χρονοδιαγράμματος σύμφωνα με 
την κατατεθείσα προσφορά και β) ότι η σύνταξη της προσφοράς είχε γίνει με σκοπό να παραπλανήσει 
την Επιτροπή Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης προκειμένου να μην έχει σαφή εικόνα και να του αναθέσει τα δρομολόγια. Στην 
περίπτωση αυτή δεν θα αναγνωρίζεται καμία δαπάνη που αντιστοιχεί στο δρομολόγιο που δεν 
εκτελείται προσηκόντως (σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα και το μεταφορικό μέσο που έχει 
υποβληθεί στην προσφορά). 

4. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας κηρύσσεται 
έκπτωτος, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 της Περιφέρειας 
Ιονίων Νήσων και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων. 

5. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
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6. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 

7. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δηλώσει εγγράφως αδυναμία εκτέλεσης ενός ή περισσοτέρων 
δρομολογίων που του έχουν ανατεθεί, επικαλούμενος αδυναμία διάθεσης ή εξασφάλισης των 
απαραίτητων δικών του πόρων, θεωρείται ότι με τη δήλωση αυτή και χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
διατύπωση (γνωμοδότηση ή απόφαση αρμοδίου οργάνου) αποδέχεται τη λύση της σύμβασης και 
λύεται αυτοδίκαια η σύμβαση για το σύνολο των δρομολογίων που του έχουν ανατεθεί. Η δήλωση 
αυτή δεν δύναται να ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο. 

4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν προβλέπεται να αναθέσει την εκτέλεση τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε 
υπεργολάβους 144145. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία ορίζεται με 
απόφαση της Α.Α.146.  

Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του 
καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

Για λεωφορεία  

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

Όπου: 

Ν.Κ.Δ.Ε.  = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Α.Σ.Κ.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 
Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση 

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή 
καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση 

Για τα ΔΧ Επιβατικά  το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται. 

12. Αναπροσαρμογή Τμήματος 

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

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 

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

Όπου:  

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

                                                             
144 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
145 Οι Α.Α. μπορούν να προβλέπουν στα έγγραφα της σύμβασης ότι, κατόπιν αιτήματος του υπεργολάβου και, εφόσον η φύση 

της σύμβασης το επιτρέπει, η αναθέτουσα αρχή καταβάλλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την εκτέλεση 
προμήθειας, δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. Στην περίπτωση αυτή, στα έγγραφα της σύμβασης 
καθορίζονται τα ειδικότερα μέτρα ή οι μηχανισμοί που επιτρέπουν στον κύριο ανάδοχο να εγείρει αντιρρήσεις ως προς 
αδικαιολόγητες πληρωμές, καθώς και οι ρυθμίσεις που αφορούν αυτόν τον τρόπο πληρωμής. Στην περίπτωση αυτή δεν 
αίρεται η ευθύνη του κύριου αναδόχου. Η παρ. 3 συμπληρώνεται αναλόγως, εάν η Α.Α. προβλέψει την απευθείας πληρωμή 
του υπεργολάβου, άλλως διαγράφεται.  

146 Πρβλ άρθρο 216 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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Α.Σ.Κ.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 
Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή 
καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης  

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 
Παραρτήματος της ΚΥΑ σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια 
τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης147  
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη 
διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

 

                                                             
147 βλ.  Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Τρόπος πληρωμής  
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική 
παραλαβή των τμηματικών παραδόσεων των παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νομίμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016148, καθώς 
και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 
έλεγχο και την πληρωμή. 

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη στη Διεύθυνση 
Οικονομικού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

• Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως από τις 
Δ/νσεις Α'/θμιας ή Β'/θμιας Εκπ/σης. 

• Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή 
μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση. 

• Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών. 

• Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. 

• Βεβαίωση του Διευθυντή της σχολικής μονάδας ότι η μεταφορά έγινε παρουσία συνοδού εφόσον 
αυτό προβλέπεται από την οικεία σύμβαση. 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το 
Διευθυντή του σχολείου.  

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 
παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.  
 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με 
το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η 
βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου 
οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν 
θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο 
σχολείο το πρωί. 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την 
επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, 
εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 
 Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

                                                             
148 Πρβλ. άρθρο 200 παρ.  5 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 36 του ν. 4497/2017.  
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Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την 
τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και μόνο τυχόν ευθύνες.  
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 44 Ν.4605/2019 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016149 

γ) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της 
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)150 . 

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

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις  
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος151 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις 
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που 
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία 
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.  

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) 
ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
β) Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος του εκπτώτου αναδόχου. Κάθε άμεση ή 
έμμεση προκαλούμενη ζημία που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται νέα μίσθωση για την 
εκτέλεση του δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 
γ). Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών του φορέα. 
δ) Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου μεταφορέα 
γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε 
έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του κόστους σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η 

                                                             
149 Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την 

εφαρμογή της ως άνω κράτησης  εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και 
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 

150 Πρβλ Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας 
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς 
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”. 

151 Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το 
προς καταλογισμό ποσό. 

5.2.2.  Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου με καθυστέρηση κατά τη διάρκεια 
της σύμβασης και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε, επιβάλλονται εις βάρος του 
ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 
προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της διαδρομής της σύμβασης ή σε περίπτωση 
τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας επιβάλλεται ποινική ρήτρα 25% επί της 
συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 50% χωρίς ΦΠΑ επί της 
συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες 
για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες 
παρασχεθούν μέσα στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την 
προϋπόθεση ότι το σύνολο της σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 
έκπτωτο. 

 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων152   
 Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις να ασκήσει προσφυγή 
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής 
απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση 
του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016153 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

                                                             
152 Άρθρο 205 του ν. 4412/2016 
153 Πρβλ. δεύτερο εδάφιο του άρθρου 205 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 37 του ν. 4497/2017 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 
Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Απασχόλησης το οποίο και θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο 
όργανο την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην 
προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του 
αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για 
ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 
επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και 
άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους 
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την 
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 
επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς 
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 
στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή 
απασχόληση του προσωπικού, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της 
σύμβασης. 

6.2  Διάρκεια σύμβασης154  
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ημερομηνία υπογραφής της και λήγει την    30 .  06 .2021.  

6.2.2. Η  συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της 
αναθέτουσας αρχής μέχρι    30 .11.2021 ύστερα από σχετική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΙΝ 
που λαμβάνεται πριν από τη λήξη της διάρκειάς της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις155156. 

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  
Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων γίνεται από τους προϊσταμένους των 
σχολικών μονάδων157. 

Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο ως άνω έλεγχος, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο 
ανάδοχος. 

Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 
πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 
παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 
παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλόλητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων και 
συνεπώς αν μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν επηρεάζεται η καταλληλόλητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 
αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων 
υπηρεσιών ή/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη 

                                                             
154 Άρθρο 217 του ν. 4412/2016 
155 Η ως άνω περίπτωση φαίνεται να αφορά παράταση χωρίς αύξηση του οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης, άλλως 

τυχόν παράταση -τροποποίηση υπόκειται στις προϋποθέσεις και τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 
156 Πρβλ. άρθρο 203 (παρ.1γ , 2 και 4) του ν. 4412/2016 
157 Πρβλ και παρ. 5 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 
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προς τις διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής 
υποχρεούται να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή/και παραδοτέων της 
σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην 
απόφαση. 

Το πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής εγκρίνεται από το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο με απόφασή του, 
η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικά και στον ανάδοχο. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των 30 
ημερών από την ημερομηνία υποβολής του και δεν ληφθεί σχετική απόφαση για την έγκριση ή την 
απόρριψή του, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 
πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι σύμφωνα με την παράγραφο 6 του 
άρθρου 218 του ν. 4412/2016. Οι εγγυητικές επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν 
επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των προβλεπόμενων ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 
πρωτοκόλλων158.  

6.4  Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση159  
Η διαδικασία οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων 
δεν έχει εφαρμογή στην παρούσα διακήρυξη. 

6.5 Αναπροσαρμογή τιμής160  
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή τιμής εκτός των περιπτώσεων που αναφέρονται στην ΚΥΑ 
Μεταφοράς μαθητών. 

 

                                                             
158 Για τις υπηρεσίες καθαριότητας -φύλαξης πρβλ άρθρο 68 παρ. 5 εδ. β΄ του ν. 3863/2010 
159 Άρθρο 220 του ν. 4412/2016 
160 Άρθρο 53 παρ. 10 του ν. 4412/2016 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διενεργεί τον εν λόγω διαγωνισμό 
δομώντας το φυσικό αντικείμενο της σύμβασης ιδίως σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 
24001/11.6.2013 με ΑΔΑ: ΒΕΖΔΝ-Ω2Σ (1449 Β΄) Κοινής Υπουργικής Απόφασης, εφεξής ΚΥΑ, με Θέμα: 
«Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων Σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως έχει τροποποιηθεί με αρ. 
50025/2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 4217/Β/26-09-2018) με θέμα «Μεταφορά μαθητών 
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»., συμπληρωθεί με αρ. 2 και αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ:ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3)) με θέμα ''Διευκρινήσεις επί της 
υπ’αρ.50025/19-9-2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 
Περιφέρειες». 

 και ισχύει. 

Συγκεκριμένα: 

1. Μεταφέρονται δωρεάν, με δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, οι μαθητές της Πρωτοβάθμιας (α΄ και β’ 
προσχολικής ηλικίας και Δημοτικού) και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημόσιων σχολείων οι 
οποίοι κατοικούν από τη σχολική τους μονάδα σε απόσταση μεγαλύτερη από την οριζόμενη ως 
εξής: α) 1.200 μέτρα για μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, β) 3.000 μέτρα για μαθητές 
Γυμνασίων και γ) 5.000 μέτρα για μαθητές Λυκείων και ΕΠΑΛ , με την προϋπόθεση ότι οι μαθητές 
εγγράφονται σε σχολική μονάδα σύμφωνα με την χωροταξική κατανομή των αρμοδίων 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, 
Έρευνας και Θρησκευμάτων, βάσει των διατάξεων του Π.Δ. 79/2017 και της υπουργικής 
απόφασης αριθμ. 10645/ΓΔ4/22.1.2018 (ΦΕΚ Β΄120), όπως ισχύουν (Παρ. 1 του Άρθρου 1 της 
ΚΥΑ). 

2. Οι μαθητές της Α΄ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για τον πλησιέστερο στον τόπο 
κατοικίας τους ΕΠΑΛ, ενώ οι μαθητές της Β΄ και της Γ΄ τάξης των ΕΠΑΛ δικαιούνται μεταφοράς για 
το πλησιέστερο στον τόπο κατοικίας τους ΕΠΑΛ που διαθέτει τον τομέα ή την ειδικότητά τους. 

3. Η μεταφορά των μαθητών των Σχολικών Μονάδων Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ)  από 
τον τόπο διαμονή τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους, στο σχολείο που φοιτούν 
και αντίστροφά πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς περιορισμούς της παραγράφου 1 του 
Άρθρου 1 της ΚΥΑ (Παρ. 3 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ). 

4. Η μεταφορά των μαθητών των μουσικών σχολείων που μεταφέρουν βαριά και ογκώδη μουσικά 
όργανα, από τον τόπο διαμονής τους ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσής τους στο σχολείο 
που φοιτούν και αντίστροφα, δύναται να πραγματοποιείται χωρίς τους χιλιομετρικούς 
περιορισμούς της παρ. 1 του άρθρου 1 υπό την προϋπόθεση της επιλογής του πλησιέστερου της 
περιοχής του μαθητή αντίστοιχου σχολείου, όπως καθορίζεται από την αντίστοιχη Διεύθυνση 
Εκπαίδευσης. Για τους μαθητές των μουσικών σχολείων που δε μεταφέρουν βαριά και ογκώδη 
μουσικά όργανα, η δωρεάν μεταφορά από τον τόπο διαμονής τους στο σχολείο και αντίστροφα, 
ισχύει υπό τον χιλιομετρικό περιορισμό των 1.500 μέτρων και άνω (Παρ. 4 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ). 

5. Για τους μαθητές, οι οποίοι λόγω της διάρθρωσης του προγράμματος σπουδών προσέρχονται ή 
αποχωρούν σε διαφορετικές ώρες από τους υπολοίπους, θεωρείται ότι υφίσταται 
συμπληρωματική ανάγκη αντιμετώπισης της μεταφοράς τους, ανεξάρτητα από τον τρόπο 
μεταφοράς τους, εφόσον υποχρεώνονται να περιμένουν περισσότερο των εξήντα (60) λεπτών έως 
το επόμενο δρομολόγιο (παράγραφος 4 του άρθρου 2 της ΚΥΑ). 
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6. Οι δικαιούμενοι δωρεάν μεταφοράς μαθητές μεταφέρονται με οργάνωση της διαδικασίας, όπως 
περιγράφεται στην παρ. 1 του άρθρου 2 της ΚΥΑ. Εάν η μεταφορά των μαθητών είναι αδύνατη ή 
οικονομικά ασύμφορη από πλευράς κόστους με τη διαδικασία που προσδιορίζεται στην ΚΥΑ, η 
Περιφέρεια αναθέτει με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες από τις 
διατάξεις του ν.4412/2016, τη μεταφορά μαθητών με κάθε κατάλληλο μεταφορικό μέσο δημόσιας 
χρήσης που να πληροί τους όρους ασφαλούς μεταφοράς. Ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το 
ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας. 

7. Οι όροι της διακήρυξης του διαγωνισμού αποσκοπούν στη μέγιστη δυνατή συμπίεση του κόστους 
μεταφοράς των μαθητών και στη βελτίωση των συνθηκών μεταφοράς τους και κατατείνουν στη 
διασφάλιση της ελεύθερης κυκλοφορίας των υπηρεσιών και στην προαγωγή του ανόθευτου 
ανταγωνισμού μεταξύ ικανών να προσφέρουν τη δημοπρατούμενη υπηρεσία οικονομικών 
φορέων. (εδάφιο β της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ του Άρθρου 2 της ΚΥΑ). 

8. Για τον σχεδιασμό των δρομολογίων λήφθηκαν υπόψη: i. η δυνατότητα εξυπηρέτησης 
περισσότερων της μίας σχολικής μονάδας από κάθε δρομολόγιο ii. η δυνατότητα εξυπηρέτησης 
ταυτόχρονα των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης iii. η όσο το 
δυνατόν αποτελεσματικότερη χρήση κοινών μεταφορικών μέσων, δεδομένης της χωρητικότητας 
του μεταφορικού μέσου, ούτως ώστε να αποφεύγεται η διέλευση περισσότερων του ενός 
μεταφορικών μέσων από τον ίδιο οδικό άξονα για μεγάλη απόσταση όπου αυτό είναι εφικτό. iv 
ομαδοποίηση των μαθητών, οι οποίοι κατοικούν εντός του ίδιου οικισμού, σε συγκεκριμένα 
σημεία επιβίβασης και αποβίβασης εντός του οικισμού ούτως ώστε να προκύπτουν λιγότερες 
στάσεις, κατά προτίμηση επί του οδικού άξονα πραγματοποίησης του δρομολογίου. (εδάφιο γ. της 
παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ του Άρθρου 2 της ΚΥΑ). 

9. Ο αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος 
μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Ε.Δ.Χ. όχημα) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
παράρτημα της ΚΥΑ. Το προσφορότερο είδος μεταφορικού μέσου αποτελεί τη βάση υπολογισμού 
της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο 
απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων − κατόχων άλλων μέσων. (εδάφιο δ της παραγράφου 
2 του Κεφαλαίου Γ του Άρθρου 2 της ΚΥΑ). 

10. Το μεταφορικό έργο το οποίο θεωρείται προσφορότερο να διενεργηθεί με Ε.Δ.Χ. όχημα 
προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο μονής ή μετ’ επιστροφής (περίπτωση 4. Του εδαφίου ε. της 
παραγράφου 2 του Κεφαλαίου Γ του Άρθρου 2 της ΚΥΑ). 

11. Ο υπολογισμός της μέγιστης αποζημίωσης των μεταφορικών μέσων στην περίπτωση μίσθωσης 
αυτών με δημόσια σύμβαση παροχής υπηρεσιών γίνεται με βάση τον αριθμό των μονών 
δρομολογίων ή των δρομολογίων μετ΄ επιστροφής που απαιτούνται, σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του παραρτήματος της ΚΥΑ. Οι αναθέτουσες αρχές, λαμβάνοντας υπόψη τις 
τοπικές συνθήκες, την τμηματοποίηση της σύμβασης, αλλά και τον ανταγωνισμό μπορούν να 
κοστολογούν τα δρομολόγια σε μικρότερες από τις οριζόμενες, σύμφωνα με τους μαθηματικούς 
τύπους του Παραρτήματος, μέγιστες τιμές. 

12. Στα μισθωμένα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης κατ’ ελάχιστον 
μέχρι και τη Β΄ Δημοτικού, καθώς και μαθητές ΣΜΕΑΕ Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης, η ύπαρξη συνοδού είναι υποχρεωτική. Για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ που μεταφέρονται 
με ΕΔΧ όχημα, η ύπαρξη συνοδού δεν είναι υποχρεωτική και η απόφαση για την ύπαρξή της 
λαμβάνεται από την Αναθέτουσα Αρχή, έπειτα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου (εδάφιο 
γ. της παραγράφου 1 του Κεφαλαίου Γ του άρθρου 2 της ΚΥΑ). 

13. Στην περίπτωση χρήσης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τη μεταφορά μαθητών των ΣΜΕΑ 
το μέγιστο κόστος των εν λόγω οχημάτων προσαυξάνεται 50% σε σχέση με τα αντίστοιχα 
συμβατικού τύπου οχήματα σύμφωνα με την παράγραφο 1 του παραρτήματος της Κ.Υ.Α. 

14. Εξετάζεται η δυνατότητα μερικής χρήσης του επιδόματος για τη μεταφορά των μαθητών σε 
στάσεις που είναι πάνω από τα οριζόμενα στο άρθρο 1 ορίων της ΚΥΑ. 

15. Σε μικρά δρομολόγια, για τα οποία ο χρόνος μετάβασης και επιστροφής δεν είναι μεγάλος, 
εξετάζεται η δυνατότητα να δρομολογηθεί μετ’ επιστροφής το ίδιο μεταφορικό μέσο με 
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αποζημίωση η οποία περιλαμβάνει και τα ενδιάμεσα μη έμφορτα χιλιόμετρα π.χ. ένα ταξί για 
οκτώ μαθητές (υπ’ αριθ. 25/52144/27.12.2014 με ΑΔΑ: ΒΛΓΥΝ-ΗΣ2 εγκύκλιος του ΥΠΕΣ). 

16. Αν η Περιφερειακή Ενότητα κρίνει ότι όταν συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύνανται να 
αυξάνει το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής 
προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο δρομολόγιο. 

17. Οι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης να μεταφέρονται με ένα από τους οριζόμενους 
τρόπους με βάση τη διαθεσιμότητα των υπαρχόντων μέσων κάθε περιοχής, υπό την τήρηση των 
κριτηρίων της οικονομικότητας και της ασφάλειας της μεταφοράς. 

18. Η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια με λεωφορεία χωρίς να εντάσσονται σε 
ομάδα δρομολογίων επιτρέπεται υπό την τήρηση των κριτηρίων της οικονομικότητας και της 
ασφάλειας της μεταφοράς. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης: Η σύμβαση διαμορφώθηκε σύμφωνα με τις αποφάσεις των αρμοδίων 
Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και 
Θρησκευμάτων για τη χωροταξική κατανομή των μαθητών στις σχολικές μονάδες σύμφωνα βάσει των 
διατάξεων του Π.Δ. 104/1979, όπως ισχύει (Παράγραφος 1 του Άρθρου 1 της ΚΥΑ). 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα [βλ. Άρθρα 45, 49 και 59 του ν. 
4412/2016] 

Η προκήρυξη διαγωνισμού για μεμονωμένα δρομολόγια με λεωφορεία χωρίς να εντάσσονται σε ομάδα 
δρομολογίων επιτρέπεται υπό την τήρηση των κριτηρίων της οικονομικότητας και της ασφάλειας της 
μεταφοράς. 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 



Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΡΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ, ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΤΩΝ 2019-2020 και 2020-2021. 

● ΠΙΝΑΚΑΣ A: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ από 1 έως 14 με ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ) ***   

Yποβολή Προσφοράς ανά Δρομολόγιο (Κάθε Δρομολόγιο είναι ξεχωριστό Τμήμα)    

*** Ε.Δ.Χ - ΤΑΞΙ (έως 4 θέσεων) και Ε.Δ.Χ - ΕΙΔΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ (έως 8 θέσεων) ανάλογα με την άδεια του κάθε οχήματος, βάσει της υπ'αρ.50025/2018 Κ.Υ.Α 

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟ

ΥΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡΟ

ΜΕΝΩΝ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ ΑΝΑ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2019-2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 

έτος 2020-
2021 

ΜΕΤΑΦΟ
ΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

1 ΜΕΣΟΓΓΗ-ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ- ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ   

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο 

ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝ
ΩΝ 

4 7,60  21,88 21,88 180 3.938,40 3.938,40 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

2 ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΚΥΡΑ)-ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΠΑΝΑΓΙΑ)-
ΛΕΥΚΙΜΜΗ (ΦΟΥΣΕΙΚΑ)-1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ -ΜΕΛΙΚΩΝ 

1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-
ΜΕΛΙΚΙΩΝ 

(21ης 
ΜΑΡΤΙΟΥ) 

6 8,20  22,44 22,44 180 4.039,20 4.039,20 Ε.Δ.Χ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗ
Σ 

3 ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ 
ΓΑΡΟΥΝΑ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΤΩ 
ΓΑΡΟΥΝΑ 

1 6,00  20,38 20,38 180 3.668,40 3.668,40 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

4 ΓΑΡΔΙΚΙ (ΣΚΙΔΙ) -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ  

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

1 10,00  24,16 24,16 180 4.348,80 4.348,80 Ε.Δ.Χ - 
ΤΑΞΙ 

5 ΚΟΤΣΑΚΙΑ-ΨΑΡΑ-ΚΑΤΩ ΣΠΗΛΑΙΟ-ΜΕΣΟΓΓΗ 
(ΛΕΟΥ)-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
(ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤ

ΙΚΑ) 

8 14,00  27,94 27,94 180 5.029,20 5.029,20 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

6 ΧΛΟΜΟΣ (ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ)-ΧΛΟΜΟΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ 
- ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 

1 2,20  16,78 16,78 180 3.020,40 3.020,40 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 
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7 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 
(ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΗ ΜΕ 
ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝ
ΩΝ ΜΕΣΗΣ  

1 18,00  31,72 31,72 180 5.709,60 5.709,60 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

8 ΠΟΥΛΑΔΕΣ-ΣΓΟΜΠΟΥ-ΤΖΑΒΡΟΣ-ΔΑΣΙΑ-ΑΓΙΟΣ 
ΜΑΡΚΟΣ-ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ ΜΕ ΛΥΚEΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ   

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ 

ME 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

8 31,80  44,76 44,76 180 8.056,80 8.056,80 Ε.Δ.Χ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗ
Σ 

9 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ - 1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ  
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΓΙΑ 1 ΜΑΘΗΤΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΕ  
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ ΚΑΣΣΙΟΠΗΣ) 

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
(ΑΧΑΡΑΒΗ) 

2 7,20  21,50 21,50 180 3.870,00 3.870,00 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

10 ΓΑΒΡΑΔΕΣ-ΡΑΧΤΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΟΥ 

4 20,00  33,60 33,60 180 6.048,00 6.048,00 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

11 ΤΕΜΠΛΟΝΙ-ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓ. 
ΙΩΑΝΝΗ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ 

ΙΩΑΝΝΗ 

2 17,20  30,96 30,96 180 5.572,80 5.572,80 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

12 ΚΟΜΠΙΤΣΙ - 11ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΝΤΟΥΚΙΟΥ 
(ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΝΤΟΥΚΙΟ
Υ 

2 14,00  27,94 27,94 180 5.029,20 5.029,20 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

12,7 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΝΗΣΑΚΙ 
(ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ-ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΣΤΟ 
ΣΧΟΛΑΣΜΑ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΑΙΑΚΩΝ 

7 9,00  16,33 16,33 180 2.939,40 2.939,40 EΔΧ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΜΙΣΘΩΣΗ
Σ 

14 ΜΟΓΓΟΝΗΣΙ - ΤΡΑΝΑΚΑΤΙΚΑ (ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ) 
- ΚΕΦΑΛΑΤΙΚΑ -ΒΕΛΛΙΑΝΙΤΑΤΙΚΑ - 
ΜΠΟΓΔΑΝΑΤΙΚΑ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΞΩΝ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΞΩΝ 

8 14,20  28,12 28,12 180 5.061,60 5.061,60 ΕΔΧ-ΤΑΞΙ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 55  0,00 368,51 368,51  66.331,80 66.331,80  
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● ΠΙΝΑΚΑΣ Β: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ από 1 έως 13 με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ****     

     Tμήμα ανά Δημοτική Ενότητα- Τμήμα o Δήμος Παξών (Υποβολή Προσφοράς ανά ομάδες δρομολογίων ,όπως αναφέρονται στα αντίστοιχα Τμήματα, 
 ή στο σύνολο των δρομολογίων του Τμήματος)  

**** ΜΕΓΑΛΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: άνω των  20 θέσεων καθήμενων και ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: από 12 έως 20 θέσεις καθήμενων βάσει της υπ'αρ.50025/2018 Κ.Υ.Α. 

 ΤΜΗΜΑ 1: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 1.1 ΕΩΣ 1.4         

1.1 ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ-ΠΡΙΝΥΛΑΣ-ΠΑΓΟΙ-
ΒΑΤΩΝΙΕΣ-ΑΡΚΑΔΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ  
ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

27 23,40 10,20 69,96 80,16 180 14.428,80 14.428,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1.2 ΑΦΙΩΝΑΣ -ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ-ΔΑΦΝΗ-ΜΑΝΑΤΑΔΕΣ-
ΔΕΝΔΡΟΥΛΙ ΑΓΡΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΟΥ 

32 27,20 10,20 73,69 83,89 180 15.100,20 15.100,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1.3 ΨΑΘΙΛΑΣ (ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ)- ΚΟΨΟΧΕΙΛΑΔΕΣ-
ΜΕΣΑΡΙΑ-ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΑΓΡΟΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ (ΔΙΠΛΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΠΟ ΑΓ. 
ΑΘΑΝΑΣΙΟ ΛΟΓΩ ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ) 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΑΓΡΟΥ 

29 15,30 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1.4 ΒΑΛΑΝΕΙΟ-ΔΡΟΣΑΤΟ-ΧΩΡΕΠΙΣΚΟΠΟΙ-
ΤΡΟΥΜΠΕΤΑ-ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΓΥΡΟΥ-ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΡΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

37 27,60 10,20 65,12 75,32 180 13.557,60 13.557,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 1.5 ΕΩΣ 1.8         

1.5 ΑΡΙΛΛΑΣ-ΑΦΙΩΝΑΣ-ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΡΟΥ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

60 32,00  81,12 81,12 180 14.601,60 14.601,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
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ΡΕΙΟ 

1.6 ΜΕΛΙΤΣΑ-ΣΙΔΑΡΙ-ΜΕΓΑ ΥΔΡΙ-ΓΟΥΣΑΔΕΣ-
(ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΓΡΟΥ)-ΛΙΒΑΔΙ 
ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ-ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ -ΚΟΨΟΧΕΙΛΑΔΕΣ-
ΜΕΣΑΡΙΑ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ)-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΡΟΥ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΡΟΥ - 
ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

55 39,20  84,39 84,39 180 15.190,20 15.190,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1.7 ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ-ΑΥΛΙΩΤΕΣ -ΚΑΛΑΒΡΙΑ 
(AYΛΙΩΤΩΝ)-ΑΓ. ΠΕΛΑΓΙΑ (ΑΥΛΙΩΤΩΝ)-AΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ      

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

33 36,00  79,55 79,55 180 14.319,00 14.319,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

1.8 ΑΓΝΟΣ-ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ-ΚΑΒΑΛΟΥΡΙ-ΑΝΤΙΠΕΡΝΟΙ-
ΑΓΡΑΦΟΙ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

 ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓΡΟΥ 

36 35,20  78,29 78,29 180 14.092,20 14.092,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 309  35,70 585,28 620,98          111.776,40 111.776,40  

            

 ΤΜΗΜΑ 2: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΧΙΛΛΕΙΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 2.1 ΕΩΣ 2.4         

2.1 ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΤΣΑΡΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΙΡΟΥ-
XΡΥΣΙΔΑ-ΒΡΥΩΝΗ-ΒΙΡΟΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΒΙΡΟΥ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΒΙΡΟΥ 

79 16,80 10,20 56,02 66,22 180 11.919,60 11.919,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

2.2 ΚΑΣΤΑΝΙΑ-ΧΡΥΣΙΔΑ-ΒΡΥΩΝΗ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΑΓ. 
ΠΡΟΚΟΠΙΟΥ-ΠΑΙΠΟΔΕΝΑ-ΠΙΚΟΥΛΑΤΙΚΑ-
ΠΟΝΤΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 

44 16,20 10,20 54,52 64,72 180 11.649,60 11.649,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

2.3 ΠΙΚΟΥΛΑΤΙΚΑ-ΒΡΥΩΝΗ ΧΡΥΣΙΔΑ-ΠΕΡΑΜΑ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΑΣΤΟΥΡΙΟΥ 

27 17,00 10,20 56,87 67,07 180 12.072,60 12.072,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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2.4 ΣΤΑΥΡΟΣ-ΑΓΙΟΙ ΔΕΚΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ - ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΩΝ 
& ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ & 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ  

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ 

27 23,80  70,50 70,50 180 12.690,00 12.690,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 2.5 ΕΩΣ 2.8         

2.5 ΑΓΙΟΣ ΠΡΟΚΟΠΗΣ-ΜΑΝΤΟΥΚΙ (ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ)-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ  
ΜΕΣΗΣ -ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ-ΚΑΜΑΡΑ-ΑΛΕΠΟΧΩΡΙ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 
(ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΜΙΚΡΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΛΟΓΩ 
ΣΤΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ) 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ  

28 19,60 7,65 36,50 44,15 180 7.947,00 7.947,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

2.6 ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ (ΚΟΘΩΝΙΚΙ )-ΚΑΛΑΦΑΤΙΩΝΕΣ-
ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ-ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 

ΜΕΣΗΣ & 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ  

40 14,80 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

2.7 ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ-ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΕΣ- ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ                      

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 

ΜΕΣΗΣ & 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ 

51 22,00  57,56 57,56 180 10.360,80 10.360,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

2.8 ΚΑΤΩ ΓΑΡΟΥΝΑ-ΑΝΩ ΓΑΡΟΥΝΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ ΜΕΣΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 

ΜΕΣΗΣ & 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΩΝ 
ΜΕΣΗΣ 

39 14,20  53,16 53,16 180 9.568,80 9.568,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 335  43,35 438,29 481,64  86.695,20 86.695,20  
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 ΤΜΗΜΑ 3: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΣΠΕΡΙΩΝ        

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

              ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 3.1 ΕΩΣ 3.5        

3.1 ΑΡΙΛΛΑΣ-ΑΡΜΕΝΑΔΕΣ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

34 16,40 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.2 ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ)-
ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ-ΤΣΟΥΚΑΛΙΟ-ΓΟΥΣΑΔΕΣ-
ΠΟΥΛΗΜΑΤΙΚΑ-ΚΟΝΤΡΑΓΑΔΕΣ-ΛΙΒΑΔΙ 
ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ-ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

52 25,00 7,65 60,15 67,80 180 12.204,00 12.204,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.3 ΑΦΙΩΝΑΣ-ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ -MEΣOΡAXH-ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ  

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ  

42 16,60 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.4 ΜΠΙΡΟΥ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ - ΤΣΙΠΟΥΡΔΑΤΙΚΑ 
ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ - ΨΑΘΥΛΑΣ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ - 
ΜΙΑΟΥΛΗ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ - ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ  

47 14,10 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.5 ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ-ΜΕΛΙΤΣΑ-ΣΙΔΑΡΙ-ΣΙΔΑΡΙ ΠΟΡΤΙ-
ΜΕΓΑ ΥΔΡΙ--ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ 

ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ  

55 26,00 10,20 62,09 72,29 180 13.012,20 13.012,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 3.6 ΕΩΣ 3.11         

3.6 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ -ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ 
ΑΥΛΙΩΤΩΝ- ΣΤΑΟΥΣΑ - ΗΜΕΡΟΒΙΓΛΙ - ΚΑΛΑΒΡΙΑ 
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

47 13,60 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.7 ΣΙΔΑΡΙ--ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ-ΚΟΥΚΝΙΚΑΔΕΣ-ΛΙΒΑΔΙ 
ΜΠΟΡΟΣ--ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΥΛΙΩΤΩΝ 

28 19,60 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.8 ΑΓΙΟΙ ΔΟΥΛΟΙ-AΓ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΑΓΡΑΦΟΙ-
ΚΑΒΑΛΟΥΡΙ-ΑΝΤΙΠΕΡΝΟΙ-ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ--
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
& ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

53 20,60 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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3.9 ΡΟΔΑ-ΑΓΝΟΣ-ΑΣΤΡΑΚΕΡΗ-ΚΑΤΩ ΡΑΧΗ 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-
ΣΤΥΛΙΑ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-ΠΑΡΑΣΠΟΡΕΣ 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ   

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 
& ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΡΟΥΣΑΔΩΝ 

46 36,40 10,20 80,18 90,38 180 16.268,40 16.268,40 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.10 ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ-ΧΑΜΗΛΗ ΜΑΓΟΥΛΑΔΩΝ-
ΧΑΜΟΓΕΛΟ-ΑΡΙΛΛΑΣ-ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-
ΣΤΑΟΥΣΑ-ΑΥΛΙΩΤΕΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ 
(ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ) 

32 23,20  62,50 62,50 180 11.250,00 11.250,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

3.11 ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ- ΛΙΒΑΔΙ ΒΕΛΟΝΑΔΩΝ--ΓΟΥΣΑΔΕΣ-
ΣΙΔΑΡΙ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΜΦΙΠΑΓΙΤΩΝ 
(ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ) 

24 26,60  63,24 63,24 180 11.383,20 11.383,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 460  68,85 647,12 715,97  128.874,60 128.874,60  

            

 ΤΜΗΜΑ 4: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΙΝΑΛΙΟΥ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 4.1 ΕΩΣ 4.3         

4.1 ΟΜΑΛΗ (ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ)-ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΚΑΙ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΟ 
ΑΧΑΡΑΒΗ) -ΛΑΖΑΡΑΤΙΚΑ-ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ- 
1ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
(ΑΧΑΡΑΒΗ) 

25 20,00 7,65 57,85 65,50 180 11.790,00 11.790,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ  

4.2 ΠΕΤΑΛΕΙΑ (ΚΑΙ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΛΥΚΕΙΑΚΩΝ ΤΑΞΕΩΝ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 
ΣΕ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΑΠΌ ΑΧΑΡΑΒΗ) -ΕΡΙΒΑ 
(ΛΑΥΚΙΟΥ)-ΛΑΥΚΙ-ΑΓ. ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΚΡΙΝΙΑΣ-1ο 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ  

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
(ΑΧΑΡΑΒΗ) 

22 26,00 10,20 75,51 85,71 180 15.427,80 15.427,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

4.3 ΚΛΗΜΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΑΔΕΣ-ΝΥΜΦΕΣ-ΞΑΝΘΑΤΕΣ-
ΠΛΑΤΩΝΑΣ-ΣΦΑΚΕΡΑ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

  ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ(ΑΧΑ

ΡΑΒΗ) 

57 32,40  80,50 80,50 180 14.490,00 14.490,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ  
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 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 4.4 ΕΩΣ 4.6         

4.4 ΛΟΥΤΣΕΣ-ΠΕΡΙΘΕΙΑ-ΑΓΙΟΣ ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-
ΠΕΛΕΚΗΤΟ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-ΑΓ. ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-ΠΙΘΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-ΒΑΣΙΛΙΚΑ 
ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-ΠΟΡΤΕΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-ΑΛΜΥΡΟΣ-1ο 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
(ΑΧΑΡΑΒΗ) 

37 42,60  91,10 91,10 180 16.398,00 16.398,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ  

4.5 ΛΙΒΑΔΑΚΙΑ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ-ΡΟΔΑ -1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ & ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ(ΑΧΑΡΑΒΗ) -ΡΟΔΑ - ΣΦΑΚΕΡΑ -
ΜΑΥΡΙΚΙ ΠΛΑΤΩΝΑ -2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

1ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

(ΑΧΑΡΑΒΗ) & 
2ο ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΚΕΝΤΡΟ 
ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

(ΠΛΑΤΩΝΑΣ) 

72 30,20 10,20 69,86 80,06 180 14.410,80 14.410,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ  

4.6 ΚΛΗΜΑΤΙΑ-ΚΥΠΡΙΑΝΑΔΕΣ-ΝΥΜΦΕΣ- ΞΑΝΘΑΤΕΣ 
- 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΘΙΝΑΛΙΟΥ 

 2ο ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΘΙΝΑΛΙΟΥ 
(ΠΛΑΤΩΝΑΣ) 

41 20,80 7,65 59,04 66,69 180 12.004,20 12.004,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ  

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 254  35,70 433,86 469,56  84.520,80 84.520,80  

            

 ΤΜΗΜΑ 5: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΑΣΣΩΠΑΙΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

5.1 ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΣ-ΛΟΥΤΣΕΣ-ΠΕΡΙΘΕΙΑ--
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ  

13 47,20  67,22 67,22 180 12.099,60 12.099,60 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

5.2 ΣΦΑΚΕΡΑ-ΡΟΔΑ-ΑΧΑΡΑΒΗ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΓΙΑ  2 ΜΑΘΗΤΕΣ ΑΠΟ ΠΕΤΑΛΕΙΑ 1 
ΑΠΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ ΚΑΙ 3 ΑΠΟ ΕΠΙΣΚΕΨΗ) -
ΑΛΜΥΡΟΣ ΑΧΑΡΑΒΗΣ-ΠΙΘΟΣ ΠΕΡΙΘΕΙΑΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ME ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ  

40 36,40  80,18 80,18 180 14.432,40 14.432,40 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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5.3 ΝΗΣΑΚΙ-ΚΕΝΤΡΩΜΑ-ΓΙΜΑΡΙ-ΒΛΑΧΑΤΙΚΑ-
ΚΟΥΛΟΥΡΑ--ΑΥΛΑΚΙ ΒΟΤΑΝΑ-ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ 

43 37,80 12,74 82,32 95,06 180 17.110,80 17.110,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

5.4 ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΙΝΙΩΝ - ΣΙΝΙΕΣ - ΕΛΑΙΟΥΡΓΊΑ -
ΤΣΟΥΚΑ -ΒΙΓΓΛΑ (ΣΙΝΙΩΝ) -ΠΟΡΤΑ (ΣΙΝΙΩΝ)--
ΓΙΑΝΝΟΥΚΟΥ (ΣΙΝΙΩΝ) -ΚΡΕΜΙΘΑΣ (ΣΙΝΙΩΝ)-
ΠΑΥΛΙΑΛΗ ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΑΣΣΙΩΠΗΣ ΜΕ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 

ΤΑΞΕΙΣ  

53 36,60 12,74 88,73 101,47 180 18.264,60 18.264,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 149  25,48 318,45 343,93  61.907,40 61.907,40  

         

 
 

ΤΜΗΜΑ 6: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΙΩΝ        

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

6.1 ΕΥΡΩΠΟΥΛΟΙ-ΜΠΑΣΤΟΥΝΙ ΠΟΤΑΜΟΥ 
(ΡΑΝΚΙΟΣ)-ΑΓΙΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΑΛΥΚΕΣ 
ΠΟΤΑΜΟΥ-ΣΠΥΡΟΥ ΠΕΡΟΥΛΑΚΗ- ΑΓΙΑ 
ΕΥΘΥΜΙΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΟΤΑΜΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΤΑΜΟΥ 

42 11,40 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

6.2 ΤΕΜΠΛΟΝΙ-ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ-ΔΑΝΙΛΙΑ-
ΚΟΥΡΚΟΥΛΑΙΙΚΑ-ΑΓΡΟΣ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΟΥΒΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ
-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΕΛΙΟ 
ΓΟΥΒΙΩΝ 

42 31,00 10,20 71,27 81,47 180 14.664,60 14.664,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

6.3 ΑΓΙΟΣ ΒΛΑΣΣΗΣ (ΤΡΙΚΛΙΝΟ) - TΡΙΚΛΙΝΟ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ - ΑΛΕΠΟΥ 
ΜΑΜΑΛΟΙ - ΑΛΕΠΟΥ ΧΑΒΑΗ - ΚΑΜΠΟΣ 
ΑΛΕΠΟΥΣ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΠΟΥΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΛΕΠΟΥΣ 

28 12,00 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

6.4 ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ - ΚΑΝΑΛΙΑ - ΡΩΜΕΪΚΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ -
JUMBO - ΑΓΙΑ ΕΛΕΟΥΣΑ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΝΑΛΙΩΝ 

31 4,80 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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6.5 ΤΕΜΠΛΟΝΙ-ΔΑΝΙΛΙΑ-ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ-ΑΓΡΟΣ 
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙΟΥ - 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(EΛΕΥΘΕΡΙΟΥ 
ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 42) 

25 24,60  77,09 77,09 180 13.876,20 13.876,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 168  25,50 291,18 316,68  57.002,40 57.002,40  

        

 ΤΜΗΜΑ 7: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

                                          ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 7.1 ΕΩΣ 7.4         

7.1 ΜΑΡΑΘΙΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ-ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ-1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ-1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ  

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 

ΚΑΙ  1ο 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 
(ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ)  

39 24,20 7,65 58,57 66,22 180 11.919,60 11.919,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

7.2 ΜΠΟΥΚΑΡΙ-ΚΟΥΣΠΑΔΕΣ-ΒΑΣΙΛΑΤΙΚΑ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ  

 ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 

ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ    

20 12,60  36,50 36,50 180 6.570,00 6.570,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

7.3 ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ-ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ-ΑΛΕΥΡΟΠΑΡΙ-
ΧΛΟΜΟΣ--ΛΙΝΙΑ- ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ-
ΝΕΟΧΩΡΑΚΙ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΜΕ  
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ (ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙ ΑΠΌ ΑΓΙΟ ΔΗΜΗΤΡΙΟ 
ΧΛΟΜΟΥ-ΧΛΟΜΟ ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 

ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

47 50,20  107,36 107,36 180 19.324,80 19.324,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

7.4 ΠΕΤΡΙΤΗΣ-ΝΟΤΟΣ-ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 
ΡΟΥΜΑΝΑΔΕΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ ΜΕ 
ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ    

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΡΓΥΡΑΔΩΝ 

ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ                  

43 14,40  53,16 53,16 180 9.568,80 9.568,80 MΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 7.5 ΕΩΣ 7.7         
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7.5 ΚΟΥΣΠΑΔΕΣ - ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ- 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΤΡΙΤΗ (ΣΤΕΝΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ) 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-
ΠΕΤΡΙΤΗ 

17 9,60 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

7.6 ΜΠΟΥΚΑΡΙ--ΡΟΥΜΑΝΑΔΕΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ)-
ΝΟΤΟΣ (ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ) -3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΤΡΙΤΗ (ΣΤΕΝΟΣ 
ΔΡΟΜΟΣ) 

3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-
ΠΕΤΡΙΤΗ 

12 16,14 7,65 36,50 44,15 180 7.947,00 7.947,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

7.7 ΜΑΛΤΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-KOYΡΑΜΙΛΑΣ 
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ  

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ-
ΠΕΡΙΒΟΛΙΟΥ                   

9 6,00 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 187  25,50 365,09 390,59  70.306,20 70.306,20  

            

 ΤΜΗΜΑ 8: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΥΚΙΜΜΑΙΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 8.1 ΕΩΣ 8.3         

8.1 ΚΑΒΟΣ (ΜΑΘΗΤΕΣ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ & 
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΕΩΣ  Β΄ΤΑΞΗ 
ΦΟΙΤΗΣΗΣ ) -1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-
ΜΕΛΙΚΙΩΝ-1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-
MΕΛΙΚΙΩΝ 

1ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-
ΜΕΛΙΚΙΩΝ ΚΑΙ  
1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ- 

ΜΕΛΙΚΙΩΝ  
(21ης 

ΜΑΡΤΙΟΥ) 

17 10,00 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

8.2 ΓΑΡΔΕΝΟ-ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
(ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ 

12) 

25 13,20 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

8.3 ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ -ΜΩΛΟΣ -ΑΛΥΚΕΣ-
ΜΕΛΑΧΡΟΙΝΟΣ-ΜΠΟΛΤΑΔΟΣ-2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 
(ΡΙΓΓΛΑΔΩΝ 

15 17,80 7,65 36,50 44,15 180 7.947,00 7.947,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
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12) - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ
ΟΥ 2) 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 8.4 ΕΩΣ 8.6         

8.4 ΣΠΑΡΤΕΡΑ-ΔΡΑΓΩΤΙΝΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΜΠΑΣΤΑΤΙΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΚΡΗΤΙΚΑ-4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-
ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ 

54 16,60 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

8.5 ΣΠΑΡΤΕΡΑ-ΔΡΑΓΩΤΙΝΑ-ΝΕΟΧΩΡΙ-ΜΠΑΣΤΑΤΙΚΑ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ -ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ
ΟΥ 2) - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

48 19,40  53,16 53,16 180 9.568,80 9.568,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

8.6 ΚΡΗΤΙΚΑ-ΑΓ. ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ-ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

(ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙ
ΟΥ 2) - ΓΕΝΙΚΟ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ 

22 10,20  53,16 53,16 180 9.568,80 9.568,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 181  25,50 285,64 311,14  56.005,20 56.005,20  

            

 ΤΜΗΜΑ 9: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

9.1 ΧΛΟΜΟΣ -ΑΛΕΥΡΟΠΑΡΙ-ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΓΗ-
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΤΡΟΓΓΥΛΗΣ 

13 28,20 10,20 44,11 54,31 180 9.775,80 9.775,80 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
9.2 ΑΓΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΕΡΙΣΤΕΡΩΝ-ΜΩΡΑΪΤΙΚΑ-

ΜΕΣΟΓΓΗ-ΑΝΩ ΜΕΣΟΓΓΗ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
(ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙ

ΚΑ) 

41 22,80 7,65 55,75 63,40 180 11.412,00 11.412,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

9.3 ΣΤΡΟΓΓΥΛΗ-ΚΑΜΠΟΣ ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΩΝ-
ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 

21 15,00 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
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(ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙ
ΚΑ) 

ΡΕΙΟ 

9.4 ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (ΧΛΟΜΟΥ)-ΧΛΟΜΟΣ-ΛΙΝΙΑ-
ΑΛΕΥΡΟΠΑΡΙ-ΧΛΩΜΟΤΙΑΝΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΕΛΙΤΕΙΕΩΝ 
(ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙ

ΚΑ) 

17 21,80 7,65 36,50 44,15 180 7.947,00 7.947,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

9.5 ΠΕΝΤΑΤΙ -ΑΝΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑ-ΚΑΤΩ ΠΑΥΛΙΑΝΑ-
ΒΟΥΝΙΑΤΑΔΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΤΘΑΙΟΥ 

19 27,60 10,20 43,37 53,57 180 9.642,60 9.642,60 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 111  40,80 232,89 273,69  49.264,20 49.264,20  

            

 ΤΜΗΜΑ 10: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΩΝ      

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

10.1 ΑΛΕΙΜΜΑΤΑΔΕΣ -ΒΙΣΤΩΝΑΣ-ΜΑΚΡΑΔΕΣ-
ΚΡΗΝΗ-ΛΑΚΩΝΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΚΩΝΩΝ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΑΚΩΝΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΛΑΚΩΝΩΝ 

35 43,20 15,29 109,70 124,99 180 22.498,20 22.498,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

10.2 ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-ΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ - 
ΦΕΛΕΚΑΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΟΥΚΑΔΩΝ- 
ΔΟΥΚΑΔΕΣ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ 
ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ-ΣΚΡΙΠΕΡΟ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΔΟΥΚΑΔΩΝ 

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΔΟΥΚΑΔΩΝ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ 

ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ 
ΤΑΞΕΙΣ 

ΣΚΡΙΠΕΡΟΥ 

59 51,20 15,29 109,49 124,78 180 22.460,40 22.460,40 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

10.3 ΚΡΗΝΗ-ΛΑΚΩΝΕΣ-ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑ-
ΓΑΡΔΕΛΑΔΕΣ- (ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ)-ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΙΑΠΑΔΩΝ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΛΙΑΠΑΔΩΝ & 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΛΙΑΠΑΔΩΝ 

19 39,00 12,74 61,18 73,92 180 13.305,60 13.305,60 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 113  43,32 280,37 323,69  58.264,20 58.264,20  
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 ΤΜΗΜΑ 11: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΕΛΙΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 11.1 ΕΩΣ 11.3          

11.1 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ-ΚΟΥΡΑΜΑΔΙΤΙΚΑ-
ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ-ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ-ΜΑΡΜΑΡΟ-
ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ  (ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
ΣΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ)  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

54 25,8  55,17 55,17 180 9.930,60 9.930,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

11.2 TΡΙΚΛΙΝΟ -ΚΟΜΠΙΤΣΙ - ΚΑΡΟΥΜΠΑΤΙΚΑ -
ΠΕΛΕΚΑΣ-ΚΟΚΚΙΝΟΓΕΙΑ (ΠΕΛΕΚΑΣ ) - 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

12 34,20 10,20 51,06 61,26 180 11.026,80 11.026,80 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

11.3 ΠΡΩΪΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΚΟΚΚΙΝΙ - 
ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -- 
ΜΕΣΗΜΕΡIΑΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ: 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ -ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ - ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ -ΒΑΤΟΣ - ΚΟΚΚΙΝΙ 
(ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗ -
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΑΣΜΑ) 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ 

54 21,50 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 11.4 ΕΩΣ 11.7         

11.4 ΒΑΤΟΣ-ΕΡΜΟΝΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 

32 20,20 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

11.5 ΤΕΜΠΛΟΝΙ- ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ -ΔΟΥΚΑΔΕΣ 
ΠΑΠΑΘΑΝΑΤΙΚΑ-ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ-ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΓΙΑΝΝΑΔΩΝ 

43 33,80 10,20 76,02 86,22 180 15.519,60 15.519,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

11.6 ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ -ΒΑΣΙΛΙΚΑ--ΑΦΡΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΦΡΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΦΡΑΣ 

22 18,00 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

11.7 ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ - ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ -ΠΕΛΕΚΑΣ-
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΙΝΑΡΑΔΩΝ 

23 26,00 10,20 62,09 72,29 180 13.012,20 13.012,20 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 240  53,55 403,82 457,37  82.326,60 82.326,60  

            

 ΤΜΗΜΑ 12: ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΑΙΑΚΩΝ       

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

 ΟΜΑΔΑ Α : ΑΠΌ 12.1 ΕΩΣ 12.3         

12.1 ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ-ΑΓΙΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ-ΛΟΥΝΑ 
ΝΤΑΡΤΖΕΝΤΟ -ΦΟΥΡΝΙΑ (ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ)- 
ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΓΑΖΑΤΙΚΑ -ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΑΙΑΚΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΑΙΑΚΩΝ 

38 18,60 7,65 53,16 60,81 180 10.945,80 10.945,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

12.2 ΠΟΥΛΑΔΕΣ - ΣΓΟΜΠΟΥ - ΤΖΑΒΡΟΥ - ΔΑΣΙΑ -
ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ) -  ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΦΑΙΑΚΩΝ  

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΦΑΙΑΚΩΝ 

54 15,00 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

12.3 ΥΨΟΣ (ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ) - ΑΝΑΛΗΨΗ (ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ) 
- ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ 

17 9,00 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
 ΟΜΑΔΑ Β : ΑΠΌ 12.4 ΕΩΣ 12.6         

12.4 ΖΥΓΟΣ-ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΠΑΡΤΥΛΑ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΠΑΡΤΥΛΑ 

10 12,20 5,10 36,50 41,60 180 7.488,00 7.488,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
12.5 ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΣΚΟΝΤΡΟΥ ΣΠΑΡΤΥΛΑ-ΚΟΚΚΙΝΟΪ 

ΣΠΑΡΤΥΛΑ-ΠΛΑΓΙΑ ΣΠΑΡΤΥΛΑ-ΡΙΖΑΡΙΑ 
ΣΠΑΡΤΥΛΑ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΥΛΑ-      

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΣΠΑΡΤΥΛΑ 

25 21,40 7,65 64,43 72,08 180 12.974,40 12.974,40 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

12.6 ΝΗΣΑΚΙ-ΜΠΑΡΜΠΑΤΙ-ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΜΑΡΚΟΥ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓΙΟΥ 
ΜΑΡΚΟΥ 

19 16,60 7,65 36,50 44,15 180 7.947,00 7.947,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 163  38,25 280,25 318,50  57.330,00 57.330,00  
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 ΤΜΗΜΑ 13: ΔΗΜΟΣ ΠΑΞΩΝ         

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

1 ΛΑΚΚΑ - ΛΟΓΓΟΣ - ΛΟΓΓΟΣ ΤΖΙΛΙΟΣ - ΜΑΓΑΖΙΑ - 
ΜΠΟΙΚΑΤΙΚΑ - ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΞΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΞΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΞΩΝ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΞΩΝ 

33 27,40 10,20 64,75 74,95 180 13.491,00 13.491,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

13.2 ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ (ΛΥΧΝΑΤΙΚΑ) - ΓΑΙΟΣ ΝΈΟ 
ΛΙΜΑΝΙ - ΓΑΙΟΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ  

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΞΩΝ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΞΩΝ 

46 14,00 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

13.3 ΟΖΙΑΣ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΞΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΞΩΝ - ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΑΞΩΝ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΑΞΩΝ - 
ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΑΞΩΝ - 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΑΞΩΝ 

54 8,00 5,10 53,16 58,26 180 10.486,80 10.486,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 133  20,40 171,07 191,47  34.464,60 34.464,60  
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● ΠΙΝΑΚΑΣ Γ: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ από 1-25        

 ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ (Ε.Δ.Χ) *** και ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ **** για ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ και ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ  (ΣΜΕΑΕ), ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΛΥΚΕΙΑ και ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

Υποβολή Προσφοράς ανά δρομολόγιο (Κάθε Δρομολόγιο είναι ξεχωριστό Τμήμα)    

Α/Α ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΣΧΟΛΙΚΕΣ 
ΜΟΝΑΔΕΣ 

ΠΟΥ 
ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ

ΝΤΑΙ 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΕΤΑΦΕΡ
ΟΜΕΝΩΝ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΕΜΦΟΡΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙ

ΟΥ  
(METABΑΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ

)      

ΠΟΣΟ 
ΣΥΝΟΔΟΥ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € )  

ΠΟΣΟ 
ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
(ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

Η σε € ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΠΟΣΟ 

(ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ 
ΑΠΟΖΗΜΙΩΣ

ΗΣ σε €)  

ΣΥΝΟΛΟ 
ΗΜΕΡΩΝ 

ΑΝΑ 
ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ (ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α.) για το 
σχολικό έτος 2019-

2020 

ΓΕΝ. 
ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.) 
για το σχολικό 
έτος 2020-2021 

ΜΕΤΑΦ
ΟΡΙΚΟ 
ΜΕΣΟ 

1 ΑΥΛΙΩΤΕΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ( ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ) - ΔΑΦΝΗ - ΑΡΚΑΔΑΔΕΣ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΕΕΕΕΚ -
ΤΣΑΡΟΥ) 

6 98,00  109,00 109,00 180 19.620,00 19.620,00 Ε.Δ.Χ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 

2 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ:ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ (ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ) -ΞΑΝΘΑΤΕΣ  - 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΞΑΝΘΑΤΕΣ  

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(ΕΕΕΕΚ-
ΤΣΑΡΟΥ) 

2 70,10  82,62 82,62 180 14.871,60 14.871,60 Ε.Δ.Χ - 
ΤΑΞΙ 
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3 ΣΓΟΥΡΑΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΥΨΟΣ - ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ - ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ  ΑΓΙΟΣ 
ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ - ΤΖΑΒΡΟΥ - ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  -ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
& 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(ΕΕΕΕΚ-
ΤΣΑΡΟΥ) 

10 70,80 15,30 115,78 131,08 180 23.594,40 23.594,40 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

4 ΛΕΥΚΙΜΜΗ - ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ - ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΡΙΣΣΙΩΝ - ΑΓΙΑ ΠΕΛΑΓΙΑ ΧΛΟΜΟΣ 
- ΜΕΣΟΓΓΗ - ΠΕΡΑΜΑ - ΚΑΣΤΑΝΙΑ - Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ        (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 
ΧΩΡΙΣ ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ) 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(ΕΕΕΕΚ-
ΤΣΑΡΟΥ) 

12 94,30 15,30 145,16 160,46 180 28.882,80 28.882,80 ΜIKΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

5 ΓΑΣΤΟΥΡΙ - ΠΕΡΑΜΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΛΕΥΚΙΜΜΗ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) 

1 6,60  20,94 20,94 180 3.769,20 3.769,20 Ε.Δ.Χ - 
ΤΑΞΙ 

6 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΤΑΒΑΣΗΣ: ΚΑΣΤΕΛΛΑΝΟΙ 
ΜΕΣΗΣ - ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ - ΠΕΛΕΚΑΣ ΤΖΑΝΗ - 
ΚΑΡΟΥΜΠΑΤΙΚΑ - 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ                                                                                                                                                                                                 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ:1ο ΕΙΔΙΚΟ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

5 37,80  52,10 52,10 180 9.378,00 9.378,00 Ε.Δ.Χ - 
ΤΑΞΙ 
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ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΙ 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΒΑΡΥΠΑΤΑΔΕΣ-ΠΕΛΕΚΑΣ 
ΤΖΑΝΗ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α)  
7 ΛΙΑΠΑΔΕΣ - ΑΦΡΑ - ΠΟΤΑΜΟΣ  - ΕΘΝ. 

ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΙΤΣΑΣ 69 -  1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- Ε.Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
& 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α) & 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ

ΚΗΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΣΑΡΟΥ) 

6 55,20  68,58 68,58 180 12.344,40 12.344,40 Ε.Δ.Χ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 

8 ΑΛΕΠΟΥ ΜΑΜΑΛΟΙ - ΚΑΝΑΛΙΑ ΑΓ. ΕΛΕΟΥΣΑ-
ΚΑΝΑΛΙΑ-ΚΑΝΟΝΙ (ΝΑΥΣΙΚΑΣ 16) -ΑΘ. ΠΟΛΙΤΗ 
20 - 6Η ΠΑΡΟΔΟΣ ΜΙΛΤΙΑΔΟΥ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗ 20- 1ο 
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ (ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΧΩΡΙΣ ΑΛΕΠΟΥ) 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
& 1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
ΜΑΡΑΣΛΗ 34 

Α)  

6 22,50  38,22 38,22 180 6.879,60 6.879,60 Ε.Δ.Χ - 
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 

9 ΑΝΑΛΗΨΕΩΣ 5 - ΓΑΡΙΤΣΑ - ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ 11 - ΑΡΣΕΝΙΟΥ 9 - ΑΝΔΡΕΑ 
ΔΕΝΔΡΙΝΟΥ 6 -ΓΕΡΑΣΙΜΟΥ ΜΑΡΚΟΡΑ 48 - 
ΚΟΥΛΙΝΕΣ -KANAΛΙΑ JUMBO-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΚΑΙ 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 
ΕΙΔΙΚΗΣ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΗΣ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΚΑΙ 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΣΑΡΟΥ) 

10 28,40 10,20 65,52 75,72 180 13.629,60 13.629,60 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

10 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -
ΤΖΑΒΡΟΥ - ΑΓΙΟΣ ΜΑΡΚΟΣ - ΑΡΚΑΔΑΔΕΣ - 
ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ (ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ -ΑΝΑΓΚΕΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ 16.00 μ,μ) 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

4 43,80  49,60 49,60 180 8.928,00 8.928,00 Ε.Δ.Χ - 
ΤΑΞΙ 

11 1ο ΕΙΔΙΚΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - 
ΑΛΕΠΟΥ ΜΑΜΑΛΟΙ - ΚΑΡΟΥΜΠΑΤΙΚΑ - 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ -KAΣΤΕΛΛΑΝΟΙ ΜΕΣΗΣ-ΑΡΓΥΡΑΔΕΣ 
(ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ-ΑΝΑΓΚΕΣ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ στις 16.00 μμ) 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

6 43,00  48,83 48,83 180 8.789,40 8.789,40 Ε.Δ.Χ - 
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 
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12 ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΥΛΙΩΤΩΝ - ΓΑΡΝΑΔΕΣ - 
ΑΥΛΙΩΤΕΣ - ΠΕΡΟΥΛΑΔΕΣ - ΣΙΔΑΡΙ - 
ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ - ΜΑΓΟΥΛΑΔΕΣ ΧΑΜΗΛΗ - 
ΚΑΒΒΑΔΑΔΕΣ - ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΓΩΝ - ΑΓΙΟΣ 
ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ - ΑΓΡΟΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

33 95,60  204,45 204,45 180 36.801,00 36.801,00 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

13 ΑΧΑΡΑΒΗ - ΣΦΑΚΕΡΑ - ΡΟΔΑ  - ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ - 
ΑΓΡΑΦΟΙ - ΞΑΘΑΤΕΣ - ΑΓΙΟΙ ΔΟΥΛΟΙ - 
ΒΕΛΟΝΑΔΕΣ - ΚΟΨΟΧΕΙΛΑΔΕΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

17 107,60  153,23 153,23 180 27.581,40 27.581,40 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

14 ΑΧΑΡΑΒΗ - ΠΕΡΙΘΕΙΑ  ( ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ -ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΑΧΑΡΑΒΗ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

2 13,80  20,39 20,39 180 3.670,20 3.670,20 EΔΧ-
ΤΑΞΙ 

15 ΒΑΤΟΣ-ΛΙΒΑΔΙ ΡΟΠΑ--ΓΙΑΝΝΑΔΕΣ- ΚΑΝΑΚΑΔΕΣ 
- ΛΙΑΠΑΔΕΣ-ΔΟΥΚΑΔΕΣ-ΦΕΛΕΚΑΣ-ΓΑΖΑΤΙΚΑ -
ΣΓΟΜΠΟΥ-ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ(ΤΖ
ΑΒΡΟΥ-ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

16 78,00  111,08 111,08 180 19.994,40 19.994,40 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

16 ΑΝΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ  -ΑΓ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ- ΑΓΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ (ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑΣ)  - ΚΑΤΩ ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ -ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

26 20,00  53,16 53,16 180 9.568,80 9.568,80 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

17 ΒΙΣΤΩΝΑΣ - ΚΡΗΝΗ - ΛΑΚΩΝΕΣ - ΦΕΛΕΚΑΣ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΒΑΤΟΣ-
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

4 28,60  43,66 43,66 180 7.858,80 7.858,80 ΕΔΧ-
ΤΑΞΙ 

18 ΚΑΡΟΥΜΠΑΤΙΚΑ - ΠΕΛΕΚΑΣ -  ΠΕΛΕΚΑΣ 
ΣΚΑΦΩΝΑΣ -ΣΙΝΑΡΑΔΕΣ - ΚΟΥΡΑΜΑΔΕΣ - 
ΚΥΝΟΠΙΑΣΤΕΣ ΠΑΙΠΟΔΕΝΑ - ΠΟΝΤΗ  -
ΚΑΣΤΑΝΙΑ - ΒΡΥΩΝΗ - ΚΑΝΑΛΙΑ (ΚΑΤΑΚΑΛΟΥ, 
ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ, JUMBO,ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

22 69,40  148,42 148,42 180 26.715,60 26.715,60 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 

19 ΚΟΥΛΙΝΕΣ-ΑΛΕΠΟΥ-ΚΟΜΠΙΤΣΙ -ΤΡΙΚΛΙΝΟ-ΑΦΡΑ 
ΠΕΤΡΩΤΟ -ΑΦΡΑ - ΚΥΡΑ ΧΡΥΣΙΚΟΥ - ΔΑΝΙΛΙΑ - 
ΤΕΜΠΛΟΝΙ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

19 47,40  67,50 67,50 180 12.150,00 12.150,00 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

20 ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΧΛΟΜΟΣ - ΒΡΑΓΚΑΝΙΩΤΙΚΑ - 
ΕΠΙΣΚΟΠΙΑΝΑ-ΜΕΣΣΟΓΓΗ - ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ  - 
ΜΠΕΝΙΤΣΕΣ - ΠΕΡΑΜΑ - ΧΡΥΣΙΔΑ - ΕΘΝΙΚΗ 
ΛΕΥΚΙΜΜΗΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ  

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

22 102,00  218,13 218,13 180 39.263,40 39.263,40 ΜΕΓΑΛ
Ο 

ΛΕΩΦΟ
ΡΕΙΟ 
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ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

21 ΓΑΣΤΟΥΡΙ - ΠΙΚΟΥΛΑΤΙΚΑ - ΠΕΡΑΜΑ 
(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ 
- ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

6 11,80  26,46 26,46 180 4.762,80 4.762,80 Ε.Δ.Χ-
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 

22 ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ - ΜΩΡΑΙΤΙΚΑ (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 
ΜΕ ΤΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΒΟΛΙ - ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

2 15,20  29,06 29,06 180 5.230,80 5.230,80 ΕΔΧ -
ΤΑΞΙ 

23  ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ - ΣΠΑΡΤΥΛΑΣ - 
ΕΠΙΣΚΕΨΗ (ΜΟΝΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 

ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΤΖΑΒΡΟΥ-

ΚΑΤΩ 
ΚΟΡΑΚΙΑΝΑ) 

9 22,40  38,75 38,75 180 6.975,00 6.975,00 MIKΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 

24 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ ΚΕΡΚΥΡΑΣ -ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ- ΑΓΙΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ--
ΜΑΡΑΘΙΑΣ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ-ΒΙΤΑΛΑΔΕΣ-ΛΕΥΚΙΜΜΗ-
ΚΑΒΟΣ (ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΣΠΥΡΟΥ 

ΞΥΝΔΑ 2) - 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 
ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟ

Σ 12) 

7 56,70  60,93 60,93 180 10.967,40 10.967,40 Ε.Δ.Χ 
ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΜΙΣΘΩΣ

ΗΣ 

25 ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ-ΓΙΑΤΡΟΙ-ΑΓΡΟΣ-ΣΙΔΑΡΙ-
ΚΑΡΟΥΣΑΔΕΣ-ΑΧΑΡΑΒΗ-ΣΦΑΚΕΡΑ-ΑΓ. ΔΟΥΛΟΙ-
ΚΛΗΜΑΤΙΑ (ΜΟΝΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ) 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ & 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΓΕΝΙΚΟ 
ΛΥΚΕΙΟ 

ΚΕΡΚΥΡΑΣ 
(ΣΠΥΡΟΥ 

ΞΥΝΔΑ 2) - 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙ
ΚΟ ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

(ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ 

10 63,70  90,71 90,71 180 16.327,80 16.327,80 ΜΙΚΡΟ 
ΛΕΩΦΟ

ΡΕΙΟ 
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ΝΑΠΟΛΕΟΝΤΟ
Σ 12) 

 ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ 263  40,80 2.062,28 2.103,08  378.554,40 378.554,40  

   ΜΑΘΗΤΕΣ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ ΣΥΝΟΔΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ  ΕΤΗΣΙΟ 19-20 ΕΤΗΣΙΟ 20-21 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΜΗΜΑΤΩΝ: 3.119 3.305,14 522,70      7.164,10 7.686,80  1.383.624,00 1.383.624,00  

            

            

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΕΤΩΝ (ΑΝΕΥ Φ.Π.Α) : 

 
2.767.248,00 € 

         

  
ΦΠΑ (24%) 

 
664.139,52 € 

         

  
ΣΥΝΟΛΟ χωρίς προαίρεση: 

 
3.431.387,52 € 

         

  
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 2 ΕΤΩΝ ME ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

50% (ANEY Φ.Π.Α): 
 

 
4.150.872,00 € 

         

  
ΦΠΑ (24%) 

 
996.209,28 € 

         

  
ΣΥΝΟΛΟ με προαίρεση: 

 
5.147.081,28 € 

         

 

 



Μεθοδολογία υλοποίησης: Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για 
την εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, 
σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη 
αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων 
τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα    δρομολόγια, όπως 
αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε 
συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω δρομολογίου, 
όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη διακήρυξη  
προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. 

Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά 
δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη ή αν παρόλο που ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, 
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. Στο πλαίσιο αυτό οι υποψήφιοι ανάδοχοι οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν στο 
φάκελο της τεχνικής τους προσφορά χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαδρομών από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία 
φοίτησης. 

Αν η Επιτροπή Αξιολογήσει ότι ένα δρομολόγιο δεν είναι εφικτό να εκτελεσθεί λόγω χρονοδιαγράμματος 
τότε αφαιρείται από την προσφορά του ενδιαφερόμενου χωρίς να συνιστά λόγω ακύρωσης συνολικά της 
προσφοράς. Αν έχει υποβληθεί προσφορά όπου δύο ή περισσότερα δρομολόγια, με το ίδιο όχημα, δεν 
είναι εφικτό να εκτελεσθούν εντός του χρονοδιαγράμματος η προσφορά αποκλείεται στο σύνολο της κατά 
το μέρος που αντιστοιχεί στο όχημα αυτό. Επισημαίνεται ότι εφόσον μετά την αφαίρεση του δρομολογίου 
η Επιτροπή θεωρεί ότι επέρχεται εξορθολογισμός της κατανομής του χρόνου για την εκτέλεση των 
υπολοίπων δρομολογίων τότε τα υπόλοιπα δρομολόγια δύναται να γίνουν αποδεκτά με βάση το 
χρονοδιάγραμμα που θα προτείνει η Επιτροπή και ο ανάδοχος το αποδέχεται χωρίς οποιαδήποτε άλλη 
διατύπωση κατά την υπογραφή της σύμβασης στο σώμα αυτής. 

 

Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης :η διάρκεια της σύμβασης είναι μέχρι 30.6.2021. 

Υπεργολαβία: δεν υπάρχει η δυνατότητα χρήσης του νομικού πλαισίου της υπεργολαβίας στην παρούσα 
σύμβαση. 

Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών:  οι σχολικές μονάδες του Νομού Κέρκυρας. 

Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης: υπεύθυνοι για την παραλαβή του φυσικού 
αντικειμένου της σύμβασης είναι οι Διευθυντές των σχολικών μονάδων του Νομού Κέρκυρας. 

Προαιρέσεις – Παρατάσεις - Τροποποίηση Σύμβασης: Η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων διατηρεί το δικαίωμα 
άσκησης προαίρεσης που δεν μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της 
διακήρυξης συσσωρευτικά για τους ακόλουθους λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε 
τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή 
αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή αλλαγή διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να 
εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη 
ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την 
ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών 
(3) μηνών. Το μεταφορικό έργο το οποίο προκηρύσσεται ανά δρομολόγιο μονής ή διπλής διαδρομής, όταν 
συντρέχουν λόγοι δημοσίου συμφέροντος δύναται να αυξάνεται το προβλεπόμενο ποσοστό 20% της 
προαίρεσης, μέχρι του ύψους της συνολικής προαίρεσης που έχει προκηρυχθεί για το συγκεκριμένο 
δρομολόγιο». 

Η τροποποίηση των δρομολογίων με αυξομείωση της χιλιομετρική απόστασης έως 20% του 
προϋπολογισμού γίνεται μονομερώς από την Περιφέρεια καθώς θεωρείται δεδομένη η συναίνεση του 
μεταφορέα από την συμμετοχή του και την αποδοχή των όρων του διαγωνισμού. Αύξηση της συμβατικής 
αξίας του δρομολογίου πέραν του 20% δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο. Μείωση της συμβατικής 
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αξίας του δρομολογίου πέραν του 20% λόγω μείωσης της χιλιομετρικής απόστασης γίνεται μόνο με την 
σύμφωνη γνώμη του μεταφορέα/ αναδόχου. 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση είναι από τον Ειδικό Φορέα 01.073 και Κ.Α.Ε. 0821.00.001  

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  2.767.248,00 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  : 1.383.624,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  
Συσχέτιση με Παράρτημα Ι-μέρος Α “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”. 

1. Υποχρεώσεις που αναλαμβάνει  έκαστος ανάδοχος: 

α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για 
μαθητές ΣΜΕΑΕ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης για τους λοιπούς 
μαθητές. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται 
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις του δικαιώματος 
προαίρεσης. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής 
λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων 
κ.λ.π.). 

γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της σύμβασης, καθ’ 
υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό 
των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον Διευθυντή του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους 
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο και γνωστοποίηση της αλλαγής στην Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Η 
τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. 

3. Τήρηση ωραρίων 

α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη 
των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 

β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο 
συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του 
οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 

γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον 
χώρο του σχολείου ή στον χώρο στο χρόνο που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων. 

δ. Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο, δηλαδή, 
τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή 
διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και 
να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους. 

ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και 
παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί 
η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. Ο καθορισμός των σημείων και ο χρόνος 
επιβίβασης ή αποβίβασης, ιδίως στα επιβατικά δημοσίας χρήσεως, ορίζονται από τον Διευθυντή του 
σχολείου ύστερα από πρόταση του μεταφορέα και τη σύμφωνη γνώμη των γονέων. Αν αυτό δεν καταστεί 
εφικτό τότε θα αποφασίσει η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Επίσης, στην περίπτωση μεταφοράς νηπίων και 
Ατόμων με Ειδικές Ανάγκες ο διευθυντής του νηπιαγωγείου ορίζει με έγγραφο του που κοινοποιεί στην 
μεταφορέα το σημείο και τον τρόπο παράδοσης στη σχολική μονάδα.  

στ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με 
υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση 
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καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία ή την άφιξή του στο σχολείο ή 
αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ζ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από την Οικονομική Επιτροπή του 
Άρθρου 175 του Ν.3852/2010 μετά από γνωμοδότηση της Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 διότι 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 3 του Άρθρου 38 του Π.Δ.118/2007 η επιτροπή αυτή είναι 
αρμόδια να γνωμοδοτεί και για κάθε θέμα που προκύπτει κατά την εκτέλεση της σύμβασης. 

η. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για οποιαδήποτε 
λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 
αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, 
όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την  σύμβαση κυρώσεις. 

4. Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 

α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένα όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε 
οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του 
δρομολογίου. 

β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών 
και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να 
είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν 
κάθε δρομολόγιο. 

δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στη σύμβασή του για τη 
μεταφορά των μαθητών και μαθητριών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Δεν επιτρέπεται η 
αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, 
στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου. 

ε. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο συμβόλαιο όρος ότι ο 
νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη 
σύμβαση. 

5. Προσωπικό του αναδόχου 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τους 
μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του 
δρομολογίου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου 
της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την 
άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο 
μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 

γ. Σε περίπτωση εγγράφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια 
των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. 

δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη και 
τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

6. Τροποποιήσεις των δρομολογίων 

α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς 
για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Περιφέρεια Ιονίων Νήσων να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων 
δρομολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως σύμφωνα με τους όρους της 
ΚΥΑ και της παρούσας διακήρυξης. 

β. Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων. 
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7. Οδηγοί – Συνοδοί. 

α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται 
απαραίτητο προκειμένου για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης θα γίνονται με τη συνοδεία 
συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τους ανάδοχους. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται 
στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά έκαστου αναδόχου. 

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου οριζόμενα 
προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). 

γ. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, έκαστος ανάδοχος πρέπει να δώσει στην Περιφέρεια Ιονίων 
Νήσων, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασμα ποινικού 
μητρώου και πιστοποιητικού υγείας. 

δ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν 
αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, 
εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η 
Περιφέρεια Ιονίων Νήσων δύναται μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την 
αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου 
να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

ε. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι 
ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους 
γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 

στ. Οι οδηγοί και οι συνοδοί απαγορεύεται να καπνίζουν και να καταναλώνουν αλκοόλ κατά την εκτέλεση 
της σύμβασης 

ζ. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να  είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους 
μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, 
θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 
άποψη. 

η. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που 
προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν 
εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και 
επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και 
στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 
περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων 
μεταφοράς. 

θ. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 
οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 
επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση 
του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόμοια 
θέση. 

 

8. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα. 

α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά 
οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, 
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και 
καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το 
τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν 
υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, 
με το με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Έκαστος ανάδοχος υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν 
κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 
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γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε 
καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. Η προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων, που αναφέρονται στον οικείο 
πίνακα του Παραρτήματος της Διακήρυξης. 

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και 
αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

ε. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 
καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, 
μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

στ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και 
στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 

ζ. Τα οχήματα πρέπει να είναι καθαρά, να αερίζονται επαρκώς και να τηρούνται οι κανόνες υγιεινής. 

η. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε 
ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν 
αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-
12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και 
η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν 
μαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η 
τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.. 

9. Ασφαλιστική Κάλυψη. 

α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο 
της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και 
υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και 
για υλικές ζημίες. 

β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης 
μεταφοράς σε διαφορετική περίπτωση ο ανάδοχος, στο πλαίσιο της αποδοχής των όρων της παρούσας 
σύμβασης, δεσμεύεται για την έγκαιρη και προσήκουσα ανανέωση τους. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα 
έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες 
επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

δ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο 
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο 
οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

ε. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή 
τους. 

ζ. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να 
εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

 

10. Τιμολόγηση δρομολογίων 

Η κοστολόγηση των δρομολογίων που περιγράφονται στους συνημμένους Πίνακες προς δημοπράτηση 
σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021, έγινε με μέση τιμή καυσίμου μηνός Αυγούστου 2019, το ποσό 
των 1,43 ευρώ, όπως ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης. Τυχόν τροποποίηση 
των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει, 
λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δρομολογίου. 

11. Καταβολή αποζημίωσης (παράγραφος 3 του Κεφαλαίου Γ του Άρθρου 2 και Άρθρο 6 της ΚΥΑ) 
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1. Η Περιφέρεια πέραν του ποσού της σύμβασης, δεν αναγνωρίζει καμία άλλη οικονομική επιβάρυνση 
έναντι του αναδόχου. Η πληρωμή των αναδόχων γίνεται σύμφωνα με την προσφορά τους. 

2. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους γίνεται με νόμισμα το ευρώ 
και διενεργείται με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης για 
δημόσια σύμβαση υπηρεσιών, απαιτείται η βεβαίωση της παρ.1.περίπτ.δ. του άρθρου 5 της ΚΥΑ 
(βεβαίωση διευθυντή ότι εκτελέστηκε η μεταφορά), στην οποία συμπεριλαμβάνεται ρητά η αναφορά στην 
παρουσία συνοδού στις περιπτώσεις που προβλέπεται στο δρομολόγιο. Για τις μεταφορές με συνοδό, 
απαιτείται ονομαστική κατάσταση των συνοδών ανά δρομολόγιο. Στο παραπάνω πλαίσιο, σας 
αποστέλλουμε Πίνακες σε ηλεκτρονική μορφή λογιστικών φύλλων με Τεχνικές Προδιαγραφές - Περιγραφή 
Δρομολογίων δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών-μαθητριών, αναλυτικά ανά Τμήμα και μεταφορικό μέσο 
καθώς και την κοστολόγηση αυτών, προκειμένου να αποτελέσουν τμήμα του Παραρτήματος της 
διακήρυξης διαγωνισμού για την ανάθεση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων 
σχολείων, Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (από τον τόπο κατοικίας τους στην σχολική 
τους μονάδα και αντίστροφα) στην χωρική αρμοδιότητα της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τις 
ημέρες λειτουργίας αυτών, σχολικών ετών 2019-2020 και 2020-2021. 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI – ΕΕΕΣ  
 

Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το ΕΕΕΣ 
όπως αυτό επισυνάπτεται σε ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας διακήρυξης σε μορφή pdf (Αποφ. Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη. Το ΕΕΕΣ ανταποκρίνεται: α) στις 
καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα 
της σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 
έχουν καθοριστεί. Επισημαίνεται ότι το έντυπο διατίθεται τόσο στην δικτυακή πύλη της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων όσο και ΕΣΗΔΗΣ στο πλαίσιο της καταχώρησης των εγγράφων του 
οικείου διαγωνισμού.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Άλλες Δηλώσεις  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς - ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Άλλο Περιγραφικό Έγγραφο - Υπόδειγμα  
Δεν υπάρχουν άλλα έγγραφα 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ …………………….. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018 – 2019 και 2019-2020 
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          360  

          360  

          360  

          360  

          360  

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ……………… 

      ΕΥΡΩ. ………………………………… 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  ΑΡ. …………    ΕΥΡΩ   ……….. 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ.   ………………………(και ολογράφως)……………………………………..   υπέρ της εταιρείας / 
φυσικού προσώπου …………………………………………………... με ΑΦΜ: ………………………………Ταχυδρομική Δ\νση 
……………………………………….  δια τη συμμετοχή  της εις το διενεργούμενο διαγωνισμό της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων για την ανάθεση μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας για τα 
σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 σύμφωνα με την υπ. αρ Οίκ._________/_______/__.__.______ 
διακήρυξη σας και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις __.__._____. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

 - Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 01.2.2022 

(ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ) 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και ΝΠΔΔ 
,συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει 
καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.- 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας ………………………….. 

Κατάστημα                …………………………. 

(Δ/νση οδός -αριθμός TK fax )         Ημερομηνία έκδοσης   ………………  
   ΕΥΡΩ. …………………… 

 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ  ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  ΑΡ. ……  ΕΥΡΩ   ……….. 

 

- Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ.   …………………(και ολογράφως) …………..……….. …….  στο οποίο και μόνο περιορίζεται η 
υποχρέωσή μας, υπέρ  της εταιρείας ………………………………………………… με ΑΦΜ:………………………….. 
Ταχυδρομική Διεύθυνση ………………………………………………………….για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων 
της με αριθμό …………. απόφασης ανάθεσης, που υπέγραψε μαζί σας για την ανάθεση μεταφοράς 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφερειακής 
Ενότητας Κέρκυρας για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 
Οίκ._____/_____/__.__._____ διακήρυξης και με ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού στις 
__.__.____ και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ………...ΕΥΡΩ αυτής.  

 

- Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) 
ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

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

- Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 
εμάς , οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

- Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημα σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 

- Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 31.3.2022 

- Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 
Δημόσιο και ΝΠΔΔ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

Στην περίπτωση ένωσης προμηθευτών η εγγύηση περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις 
υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης  
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ 

 

   Κέρκυρα    __.__.2019 

   Αριθ. Πρωτ.: _____/____ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ 

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΚΕΡΚΥΡΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Ταχ.Δ/νση : Σπ.Σαμάρα 13 

Τ.Κ : 49 132 

Πληροφορίες : Δ.Καλούσης 

Τηλ. : 26613 62146, 

Φαξ. : 2661032525 

Ηλ. Ταχυδρ. : tm_promithion.ker@pin.gov.gr 

 

 

 

ΘΕΜΑ: Σύμβαση Ανάθεσης Μαθητικών Δρομολογίων για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-
2021. 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

 

Στην Κέρκυρα, σήμερα, ________ ___________ 2019 στο γραφείο της Αντιπεριφερειάρχη της 
Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: 

1. Η κ. ____________________, Αντιπεριφερειάρχης της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας, 
ενεργώντας ως νόμιμος εκπρόσωπος της Περιφερειακής Ενότητας Κέρκυρας της 
Περιφέρειας Ιονίων Νήσων με  
ΑΦΜ: 997913715 Δ.Ο.Υ.  Κέρκυρας. 

2. Ο κ. ___________________ με ΑΦΜ: _____________ 

Η πρώτη εκ των συμβαλλομένων έχοντας υπόψη: 

1. Την υπ’ αριθ. _________________________ διακήρυξη. 

2. Τις υπ’ αριθ. ______________ με ΑΔΑ: _____________, ______________ με ΑΔΑ: _____________ 
Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής του Άρθρου 175 του Ν.3852/2010. 

3. Την υπ’ αριθ. Οίκ.________________________ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

4. Την υπ’ αριθ___________________ Απόφαση Ανάθεσης του Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων. 

5. Την υπ’ αριθ. __________________ Πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

6. Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών. 
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ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ, ΣΥΝΟΜΟΛΟΓΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ 

Τα παρακάτω: 

Η Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. _______________________ αναθέτει στον δεύτερο εκ των συμβαλλομένων τον 
κ. ___________________ με ΑΦΜ: _____________ για τα σχολικά έτη 2019 – 2020 και 2020-2021, και 
συγκεκριμένα για το χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι 30.6.2021, την εκτέλεση με 
ΕΔΧ με αριθ. κυκλοφορίας ΤΑΖ _____ των δρομολογίων: 

ΣΧΟΛΙΚΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

Μ
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Το συνολικό συμβατικό τίμημα της παρούσας σύμβασης ανέρχεται  

Σύμφωνα με την κατατεθείσα προσφορά του το χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των δρομολογίων και η 
αντίστοιχη χρήση των μεταφορικών μέσων έχει ως εξής: 

_____________________________________________ 

Τα πλήρη στοιχεία οδηγών και συνοδών που θα χρησιμοποιηθούν (ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ, τηλέφωνο 
επικοινωνίας είναι: _______________________________________________________ 

Ο ανάδοχος έχει την ευθύνη να τηρεί καθ’ όλη την διάρκεια της σύμβασης τους όρους και της 
προϋποθέσεις που περιγράφονται στην διακήρυξη τους οποίους έχει διαβάσει, κατανοεί, συναινεί και 
αναγνωρίζει ότι αποτελούν συμβατικούς όρους και αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος έχει καταθέσει την υπ’ αριθ.___________ 
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης της τράπεζας ____________________ ύψους ____________ με 
διάρκεια ισχύος μέχρι …./…/………... 

Ο τρόπος και χρόνος πληρωμής περιγράφονται και επεξηγούνται αναλυτικά στη διακήρυξη καθώς και η 
δυνατότητα και διαδικασία αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος. 

Στις ανωτέρω τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η σύμβαση δύναται να παραταθεί για το χρονικό 
διάστημα …/../……..-……./.../…….. στο πλαίσιο άσκησης του δικαιώματος προαίρεσης που δεν μπορεί 
συνολικά να υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της διακήρυξης συσσωρευτικά για τους ακόλουθους 
λόγους: i) Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των 
υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή αλλαγή 
διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 
της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), 
όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, ii) λόγω χρονικής παράτασης του 
αντικειμένου της σύμβασης μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και 
για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών (3) μηνών. 

Με την ολοκλήρωση του διαγωνισμού για το επόμενο σχολικό έτος 202..-202.. η σύμβαση λύνεται 
αυτομάτως και αζημίως από το χρόνο κατάρτισης και ισχύος της αντίστοιχης σύμβασης από τον 
διαγωνισμό. 

Η συνολική δαπάνη της παρούσας σύμβασης θα ανέλθει σε ________________________ μη 
συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%. 

Το κείμενο της παρούσας σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο αυτή στηρίζεται, όπως 
προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων ή 
παραδρομών. 
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Για την επίλυση τυχόν διαφορών αρμόδια δικαστήρια είναι του Ν. Κέρκυρας. 

Η παρούσα σύμβαση υπογράφτηκε σε δύο (2) αντίγραφα. 

 

 

Ο Ανάδοχος 

 

 

 

Περιφέρεια Ιονίων Νήσων 

Π.Ε. Κέρκυρας 

 

 

_______________________  

Η Αντιπεριφερειάρχης 
Π.Ε. Κέρκυρας 

 

 

 

 


