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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΤΜΒΑΗ 

1.1 ηνηρεία Αλαζέηνπζαο Αξρήο  

 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ-Ρ.Ε. 
ΑΓΟΛΙΔΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΡΑ.ΟΔΟΣ ΝΑΥΡΛΙΟΥ-Ν.ΚΙΟΥ 

Ρόλθ ΝΑΥΡΛΙΟ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 21100 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL651 

Τθλζφωνο 2752360398-402 

Φαξ 2752360403 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο  doy@argolida.gr 

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Ελζνθ Μάντηαρθ & Αριςτείδθσ Χατηάρασ 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο  (URL) www.ppel.gov.gr 

Διεφκυνςθ του προφίλ αγοραςτι ςτο διαδίκτυο (URL) www.ppel.gov.gr 

 

Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ  

Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι  θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (Ρ.Ε. Αργολίδασ), μθ κεντρικι ανακζτουςα αρχι 
και ανικει ςτθν Γενικι Κυβζρνθςθ. 

 

τοιχεία Επικοινωνίασ  

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι 
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Οι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr  

γ) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

1.2 ηνηρεία Γηαδηθαζίαο - Υξεκαηνδόηεζε 

Είδοσ διαδικαςίασ  

Ο διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.  

 

Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ 

Θ δαπάνθ για τθν εν λόγω ςφμβαςθ βαρφνει τον Κ.Α.Ε: 03.192.0821.0001 ςχετικι πίςτωςθ του 
προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2020-2023 του Φορζα.  

1.3 πλνπηηθή Πεξηγξαθή θπζηθνύ θαη νηθνλνκηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

 

Ο παρϊν θλεκτρονικόσ, ανοικτόσ, άνω των ορίων, μειοδοτικόσ διαγωνιςμόσ διενεργείται με ςκοπό τθν 

μίςκωςθ κατάλλθλων μεταφορικϊν μζςων δθμόςιασ χριςθσ, που πλθροφν τουσ όρουσ αςφαλείασ, για τθ 

μεταφορά των μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Νομοφ Αργολίδασ, από τον 

τόπο κατοικίασ τουσ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και αντίςτροφα, για όλεσ τισ θμζρεσ λειτουργίασ των 

ςχολείων από τθν υπογραφι των ςχετικϊν ςυμβάςεων μζχρι 31-8-2023. Ρροβλζπονται επίςθσ τα εξισ 

http://www.promitheus.gov.gr/
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δικαιϊματα προαίρεςθσ που δεν μποροφν ςυνολικά να υπερβαίνουν το 50% του προχπολογιςμοφ τθσ 

διακιρυξθσ :  

α) ζωσ και το 20% του προχπολογιςμοφ του κάκε τμιματοσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων 

δρομολογίων, όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθν διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και  

β) δικαίωμα παράταςθσ ζωσ και τρεισ (3) μινεσ και ζωσ και 30% του προχπολογιςμοφ του κάκε τμιματοσ 

(ΦΕΚ 4217/Β/26-11-2018 Απόφ.50025). 

 

Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ του ζργου ανζρχεται ςε 14.612.094,90 € χωρίσ ΦΠΑ, ιτοι  18.118.997,67 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΠΑ (24%). 

Η παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε εκατόν δφο (102) τμιματα και προςφορζσ μποροφν να 
υποβλθκοφν για ζνα ι περιςςότερα ι για όλα τα Σμιματα. Σα οποία αναλφονται ςτον Πίνακα του 
Παραρτιματοσ I τθσ παροφςασ και ςυνοπτικά ζχουν ωσ εξισ : 

 

ΣΜΗΜΑ 
 
 
 

Α/Α                             
Δρομολογίου 

 
 
 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ με 

τα δικαιϊματα       
προαίρεςθσ & 

παράταςθσ, χωρίσ 
Φ.Π.Α. (€) 

 

 
 

υνολικόσ 
προχπολογιςμόσ με τα 

δικαιϊματα      
προαίρεςθσ & 

παράταςθσ, με Φ.Π.Α. 
24% (€) 

 

1 (55 δρομολόγια Διμου 
Άργουσ-Μυκθνϊν με 

λεωφορεία) 
1-55 5.364.557,64 € 6.652.051,47 € 

2 (37 δρομολόγια Διμου  
Ναυπλιζων με λεωφορεία) 

1-37 3.144.419,46 € 3.899.080,13 € 

3 (11 δρομολόγια Διμου 
Επιδαφρου με λεωφορεία) 

1-11 1.052.059,32 € 1.304.553,56 € 

4 (11 δρομολόγια Διμου 
Ερμιονίδασ με λεωφορεία) 

1-11 913.498,56 € 1.132.738,21 € 

5-102 (98 μεμονωμζνα 
δρομολόγια) 

5-102 4.137.559,92 € 5.130.574,30 € 

ΤΝΟΛΑ  14.612.094,90 € 18.118.997,67 

    

   

    Θ κατακφρωςθ μπορεί να γίνει για ζνα τμιμα, για περιςςότερα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον 

ίδιο μειοδότθ.  

     Ο κατά περίπτωςθ προςφορότεροσ τφποσ των μεταφορικϊν μζςων για τθν εκτζλεςθ των κατά 

περίπτωςθ δρομολογίων, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τουσ τφπουσ 

των οχθμάτων όπωσ αυτά κατθγοριοποιοφνται ςτο παράρτθμα τθσ υπ’ αρικμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 

4217/Βϋ/26-9-2018) Κ.Υ.Α. και ςφμφωνα με τον οποίο υπολογίηεται θ μζγιςτθ αποηθμίωςθ του οικείου 

δρομολογίου, δεν κωλφει τθν υποβολι προςφοράσ και από κατόχουσ άλλων τφπων μεταφορικϊν μζςων, 

ςφμφωνα με τθν ωσ άνω κατθγοριοποίθςθ, αρκεί τα μζςα αυτά να υπερκαλφπτουν τον αρικμό των 
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μεταφερόμενων μακθτϊν και ςυνοδϊν (όπου απαιτείται), για τα ςυγκεκριμζνα δρομολόγια, όπωσ αυτόσ 

προβλζπεται από τθ διακιρυξθ. Στθν περίπτωςθ αυτι θ οικονομικι προςφορά, για κάκε ςυγκεκριμζνο 

δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανϊτερθ από τθν αποηθμίωςθ του εν λόγω δρομολογίου, όπωσ αυτι 

ζχει κακοριςτεί με τθ διακιρυξθ, με βάςθ τον προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ προςφορότερο τφπο 

μεταφορικοφ μζςου. 

 

Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται  από τθν υπογραφι τθσ  και ζωσ 31/08/2023 με δικαίωμα ζωσ τρίμθνθσ 
παράταςθσ.  

Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ, 
βάςει  τιμισ, θ οποία κα προκφπτει μετά από ζκπτωςθ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι διατθρεί τα παρακάτω δικαιϊματα-δυνατότθτεσ : 

 

- δυνατότθτα ςφναψθσ νζων υπθρεςιϊν *άρκρο 32, παρ. 6 ν. 4412/2016+ που ςυνίςτανται ςτθν 
επανάλθψθ παρόμοιων υπθρεςιϊν με αυτζσ που αποτελοφν το αντικείμενο τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

- δυνατότθτα κατακφρωςθσ τθσ ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ κατά 15%  ι μικρότερθ ποςότθτα 
κατά 50%   

- δικαίωμα προςφυγισ ςτθ διαδικαςία που προβλζπεται από τα άρκρα 29 και 32 του Ν.4412/16 
(διαπραγμάτευςθ με ι χωρίσ προθγοφμενθ δθμοςίευςθ).  

1.4 Θεζκηθό πιαίζην  

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ  κατϋ εξουςιοδότθςθ 
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο 
ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 
267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 
2007 -2013», 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό υνζδριο» 

 του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «υγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και οριςμόσ 
των μελϊν τουσ με κλιρωςθ», 
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 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του άρκρου 5 τθσ απόφαςθσ με αρικμ. 11389/1993 (Βϋ 185) του Υπουργοφ Εςωτερικϊν 

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 

 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι 
προμθκειϊν του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ 
απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα 
‘’Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το 
ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με 
αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) “Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ 
εταιρίεσ”,  

 Το ν.4070/2012 (Αϋ82) όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα τθν παρ.8  του άρκ.82 περί προμίςκωςθσ ΕΔΧ 
αυτοκινιτου και του αρκ. 83 περί τθσ ζδρασ των ΕΔΧ αυτοκινιτων. 

 Του άρκρου 63 του Ν.4415/16 (ΦΕΚ Α/159) όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 108 του Ν.4485/2017 και 
με το αρκ. 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22-12-17) 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και 
ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ 
Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 

 Τθν υπϋ αρικμ. 2879/2018 (ΦΕΚ Βϋ 879/13-03-2018) Απόφαςθ «Κακοριςμόσ θμεριςιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ 

δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου».   

 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ 
και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του 
Τπουργείου Οικονομίασ και  Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 56902/2017 (Β' 1924) Υπουργικισ Απόφαςθσ «Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ 
λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Εςωτερικϊν – 
Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων-Οικονομικϊν- Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Μεταφορά μακθτϊν 
δθμοςίων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».  

 Το Ν. 2963/2001 Οργάνωςθ και λειτουργία των δθμόςιων επιβατικϊν μεταφορϊν με λεωφορεία, κ.λ.π. 
και ιδιαίτερα τα αρκ.6 & 9 . 

 Το άρκρο 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) Τροποποίθςθ του Ν. 711/1977  «Ρερί Ειδικϊν 
Τουριςτικϊν Λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Το αρ.2756/23-5-17 ζγγραφο τθσ Αρχισ «διευκρινίςεισ επί τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 12, ωσ προσ τα 
Γραμμάτια Σφςταςθσ Χρθματικισ Ραρακατακικθσ» (ΑΔΑ 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

 Τθν Ρ.Ν.Ρ (ΦΕΚ Αϋ/90/01-5-2020) και ςυγκεκριμζνα το ΜΕΟΣ Ε άρκρο 26, ςχετικά με «Ρεραιτζρω 
μζτρα για τθν αντιμετϊπιςθ των ςχετιηόμενων ςυνεπειϊν  τθσ πανδθμίασ του κορωνοϊοφ COVID-19 και 
τθν επάνοδο ςτθν κοινωνικι και οικονομικι κανονικότθτα» 

 Τθν αρ.Δ1α/ΓΡ.οικ.30612 Απόφαςθ, άρκρο 7  ςχετικά με ειδικά μζτρα προςταςίασ κατά τθ μετακίνθςθ 
των μακθτϊν λόγω covid-19 (ΦΕΚ/1869/Β/17-5-2020) 

 Τθν αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ.32009 Απόφαςθ, άρκρο 7  ςχετικά με ειδικά μζτρα προςταςίασ κατά τθ μετακίνθςθ 
των μακθτϊν λόγω covid-19 (ΦΕΚ/1998/Β/23-5-2020) 

 Τθν αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ.34781 Απόφαςθ, άρκρο 8  ςχετικά με ειδικά μζτρα προςταςίασ κατά τθ μετακίνθςθ 
των μακθτϊν λόγω covid-19 (ΦΕΚ/2168/Β/04-6-2020) 

 Τθν αρ. Δ1α/ΓΡ.οικ.36857 Απόφαςθ, άρκρο 8  ςχετικά με ειδικά μζτρα προςταςίασ κατά τθ μετακίνθςθ 
των μακθτϊν λόγω covid-19 (ΦΕΚ/2277/Β/14-6-2020) 

 Τθν ανάγκθ μεταφοράσ των μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Αργολίδασ ςτα ςχολεία 
που οφείλουν να φοιτοφν. 

 Το με αρίκμ. 787/11-3-2020 ζγγραφο του Τμιματοσ δια βίου, μάκθςθσ, παιδείασ και απαςχόλθςθσ Ρ.Ε. 
Αργολίδασ, με τo οποίo μασ διαβιβάςτθκαν όλα τα ςχετικά (ζκκεςθ ςχεδιαςμοφ δρομολογίων-
κοςτολογθμζνοσ πίνακασ και τεχνικι ζκκεςθ τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων-πίνακεσ με ομάδεσ 
δρομολογίων-πίνακασ οικονομικϊν ςτοιχείων).  

 Το αρ.66224/10521/8-5-20 Τεκμθριωμζνο αίτθμα διατάκτθ για ζκδοςθ ΑΑΥ.(ΑΔΑΜ 20RΕQ006676085) 

 Θ με αρ. 99192/25046/8-5-20 Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ πολυετοφσ υποχρζωςθσ ΚΑΕ 
03.192.0821.0001 με α/α καταχϊρθςθσ 1426 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν πλθρωμισ τθσ Δ/νςθσ 
Οικονομικοφ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με ΑΑ Βεβ.: 1524 (ΑΔΑ: ΩΥ8Φ7Λ1-Ε2Χ) (ΑΔΑΜ: 
20REQ006688009). 

 Θ αρ.850/2020 Απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όρων διακιρυξθσ και 
ςυγκρότθςθ Επιτροπισ (ΑΔΑ Ψ9ΩΔ7Λ1-ΞΒΧ). 

 
 

1.5 Πξνζεζκία παξαιαβήο πξνζθνξώλ θαη δηελέξγεηα δηαγσληζκνύ  

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 28/08/2020, θμζρα Ραραςκευι και ϊρα 
15:00 μ.μ. 
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ, 
τθν 03/09/2020, θμζρα Ρζμπτθ και ϊρα 10:00 π.μ. 

1.6 Γεκνζηόηεηα 

Α. Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

Ρροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 21/07/2020 
ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 

Β. Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και τθσ Ρροκιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό 
Θλεκτρονικό Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ).  

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του 
Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. :  http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Συςτθμικό Αρικμό : 95294 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφτθκε και ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, και ςυγκεκριμζνα  :  

 ςε μία θμεριςια νομαρχιακι εφθμερίδεσ, και                                                                                                                                                                

 ςε δφο εβδομαδιαίεσ νομαρχιακζσ εφθμερίδεσ 
 

Θ Διακιρυξθ και θ περίλθψι τθσ καταχωρικθκαν ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, 
ςτθ διεφκυνςθ (URL) :   www.ppel.gov.gr  ςτθν διαδρομι : Ενθμζρωςθ ► Ενθμζρωςθ ► Διακθρφξεισ-
Ρροκθρφξεισ.   

 

Γ. Ζξοδα δθμοςιεφςεων 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τουσ αναδόχουσ του διαγωνιςμοφ (αναλογικά 
ωσ προσ το ποςό τθσ κάκε Σφμβαςθσ), ενϊ ςε περίπτωςθ άγονου τθν ανακζτουςα αρχι. 

1.7 Αξρέο εθαξκνδόκελεο ζηε δηαδηθαζία ζύλαςεο  

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι: 

α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,  τισ 
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και 
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ 
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω 
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων 
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ 
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ.  

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋόλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 

 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 

2.1 Γεληθέο Πιεξνθνξίεο 

2.1.1 Έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ με αρ. 850/2020 Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα 
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ  

 θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ & IV) που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

  το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+   

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Δπηθνηλσλία - Πξόζβαζε ζηα έγγξαθα ηεο ύκβαζεο 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και 
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), μζςω τθσ 
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ. 

2.1.3 Παξνρή Γηεπθξηλίζεσλ 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά,  το αργότερο οκτϊ (8) θμζρεσ 
πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο 
του διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. Αιτιματα 
παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων  υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ  ςτο 
ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ 
ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το 
κείμενο των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά 
υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται.  

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν 
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ: 

α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο τζςςερισ (4) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για 
τθν παραλαβι των προςφορϊν,  

β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 

Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

2.1.4 Γιώζζα 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.  

Τυχόν  προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι 
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 
(Αϋ188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε 
από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.  

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ 
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
ζγγραφα μποροφν να ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από 
πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ 
χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα, χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

2.1.5 Δγγπήζεηο 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που 
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ-
μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να 
εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με 
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι 
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ 
εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία: α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, β) 
τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) το 
ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ 
φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω 
για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ),  η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο 
δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ 
κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου, θ) τα 
ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από 
τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά 
από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν περίπτωςθ των 
εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ.  

Διευκρινίηεται ότι τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και 
Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) 
ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του 
π.δ.  τθσ 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ παρακατακθκϊν και 
κατακζςεων παρά τω Σαμείω Παρακατακθκϊν και Δανείων»). Ωσ προσ το ειδικότερο ηιτθμα τθσ μθ 
αναφοράσ ςτο Γραμμάτιο των όρων ότι «θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ 
παραιτείται τθσ ζνςταςθσ διηιςεωσ», επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 34/1992 του ΝΣΚ, 
ςτισ εγγυοδοτικζσ παρακατακικεσ εκ τθσ φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί τζτοιοσ όροσ.      

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει 
τθν εγκυρότθτά τουσ. 
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2.2 Γηθαίσκα πκκεηνρήο - Κξηηήξηα Πνηνηηθήο Δπηινγήο 

2.2.1 Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά 
πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 

α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και  

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει 
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. 

3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται 
ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΕΔΧ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ :   

Στισ περιπτϊςεισ προςφοράσ με ΕΔΧ αυτοκίνθτο κα λαμβάνεται υπόψθ θ παρ.8 του αρκ.82 του ν.4070/12, 

ιτοι : «…….ε περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εντόσ τθσ ζδρασ του ΕΔΧ αυτοκινιτου, τότε θ αποβίβαςθ 

μπορεί να είναι ςε ςθμείο είτε εντόσ είτε εκτόσ αυτισ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εκτόσ 

των ορίων τθσ ζδρασ θ αποβίβαςθ πρζπει να είναι εντόσ αυτισ».  

Ωσ εκ τοφτου θ ςφγκριςθ των προςφορϊν για τα ΕΔΧ αυτοκίνθτα κα γίνεται μεταξφ των προςφερόντων 

που πλθροφν τθν ανωτζρω προχπόκεςθ. Ενϊ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ προςφορϊν με τθν ανωτζρω 

προχπόκεςθ τότε κα λαμβάνονται υπόψθ και τυχόν προςφορζσ που δεν τθν πλθροφν.  

 

2.2.2 Δγγύεζε ζπκκεηνρήο 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από 
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 
1% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ ΦΡΑ, ςυμπεριλαμβανομζνου του δικαιϊματοσ 
προαίρεςθσ 20%, για το τμιμα/τμιματα ενδιαφζροντοσ του προςφζροντοσ (για τα οποία δίδεται θ 
προςφορά), τα αναλογοφντα ποςά ορίηονται ςτο παράρτθμα με τουσ πίνακεσ τμθμάτων.  

Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 4/10/2021, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να 
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ 
εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
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2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ 
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει 
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3 Λόγνη απνθιεηζκνύ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι 
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι 
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 

2.2.3.1.  Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ 
λόγουσ:  

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),  

β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν 
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του 
οικονομικοφ φορζα,  

γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν 
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 
2803/2000 (Αϋ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι 
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  

ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 
3691/2008 (Αϋ 166), 

ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ 
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 

Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. 

Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά : 

1. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) 
και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ διαχειριςτζσ. 

2. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ 

του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 
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4. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων 

εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2.  Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και 
δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ  ι τθν εκνικι νομοκεςία  

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ 
υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που 
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 
αςφάλιςθ. 

Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε 
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, 
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό 
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.  

γ) θ Ανακζτουςα Αρχι  γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ζχουν επιβλθκεί ςε 
βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ 
τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια 
ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που 
χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, 
ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) 
διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν 
αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και 
ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.  

 

2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων 
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:  

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,  

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ 
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε 
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. 
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των 
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω 
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα 
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,  

(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε 
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,  
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(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,  

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που 
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων 
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά 
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,  

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα 
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που 
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν 
ανάκεςθ,  

(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά 
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του, 
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ  

2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα 
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ 
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν 
αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ 
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα 
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν 
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.6. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016. 

2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία 
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.3.8 Αποκλείεται, επίςθσ, προςφζρων οικονομικόσ φορζασ από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ 
τθσ παροφςασ  ςφμβαςθσ εάν ςυντρζχουν οι προχποκζςεισ εφαρμογισ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 
3310/2005, όπωσ ιςχφει (αμιγϊσ εκνικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ) 

2.2.4 Καηαιιειόιεηα άζθεζεο επαγγεικαηηθήο δξαζηεξηόηεηαο  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να 
αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ υπθρεςίασ.  Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα 
από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ εγκατάςταςισ τουσ ι να 
ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 
4412/2016. Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ 
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Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν 
εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν 
Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε 
αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. 

2.2.5 Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.6 Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.7 Πξόηππα δηαζθάιηζεο πνηόηεηαο θαη πξόηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.8 ηήξημε ζηελ ηθαλόηεηα ηξίησλ  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.9 Καλόλεο απόδεημεο πνηνηηθήο επηινγήο 

2.2.9.1 Πξνθαηαξθηηθή απόδεημε θαηά ηελ ππνβνιή πξνζθνξώλ  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ 
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 
τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, το 
προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ 
(ΕΕΕΣ), το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ 
είναι προςαρμοςμζνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι και ςυνθμμζνο ςτο διαγωνιςμό, αποτελεί ζγγραφο τθσ 
ςφμβαςθσ, καταρτίηεται βάςει του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ προςφζροντεσ 
οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ, οι οποίεσ επίςθσ βρίςκονται ςυνθμμζνεσ ςτο 
διαγωνιςμό.  

Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ 
αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται ζνα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), το οποίο 
είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  
προκαταρκτικι απόδειξθ των λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.  

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το 
αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 

 

2.2.9.2 Απνδεηθηηθά κέζα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του 
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που 
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.  
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Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου(τελευταίου τριμήνου πριν την 

υποβολή του), όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από 

αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ 
υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι 
εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, 
λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο (ιτοι οι 
διαχειριςτζσ ςτισ περιπτϊςεισ ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. ςτισ 
περιπτϊςεισ Α.Ε και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ τουσ).  

Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται οδθγοί & ςυνοδοί, ποινικό μθτρϊο πρζπει να 
υποβλθκεί και για αυτοφσ. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ των οδθγϊν και ςυνοδϊν του οχιματοσ πρζπει τόςο 
κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των προςφορϊν, όςο και κατά το χρόνο τθσ πρόςλθψισ 
τουσ: 

α) να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα, 

β) να μθν ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για τα αδικιματα τθσ βαριάσ ςωματικισ βλάβθσ (ΡΚ 310), αρπαγισ 
ανθλίκων (ΡΚ 324), ακοφςιασ απαγωγισ (ΡΚ 327), προςβολισ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ (ΡΚ 337 παρ. 2-5), 
αποπλάνθςθσ παιδιϊν (ΡΚ 339), κατάχρθςθσ ανθλίκων ςε αςζλγεια (ΡΚ 342), πορνογραφίασ ανθλίκων (ΡΚ 
348Α), προςζλκυςθσ παιδιϊν για γενετιςιουσ λόγουσ (ΡΚ 348Β), μαςτροπείασ (ΡΚ 349), εκμετάλλευςθσ 
πόρνθσ (ΡΚ 350), αςζλγειασ με ανιλικο ζναντι αμοιβισ (ΡΚ 351Α) και εκβίαςθσ (ΡΚ 385), 

γ) να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για παράβαςθ Κ.Ο.Κ, θ οποία τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ 
τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, 

δ) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι 
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ. 

ΕΠΙΗΜΑΙΝΟΤΜΕ ΟΣΙ, ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΟΤ ΕΛΕΧΓΟΤ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ, ΟΙ 
ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΝΑΨΟΤΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΜΕ ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΑ 
ΟΔΗΓΩΝ & ΤΝΟΔΩΝ ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΤ ΝΑ ΔΙΑΠΙΣΩΘΕΙ Η ΠΛΗΡΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΟΡΘΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ 
ΜΗΣΡΩΩΝ.  

 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 περ. α & β πιςτοποιθτικά (ςε ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ τουσ) και 
2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό (τελευταίου τριμινου πριν τθν υποβολι του) που εκδίδεται από τθν 
αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ κακϊσ και  υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν οποία κα αναφζρονται οι οργανιςμοί κοινωνικισ 
αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά 
Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 

Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν 
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε 
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το 
πιςτοποιθτικό  ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ 
κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί 
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μθ κζςεωσ ςε εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, 
για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ 
πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων. 

Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το 
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί 
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ 
βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ 
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι 
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. 

Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται 
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν 
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3. 

Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 (ιτοι περ. α και γ ζωσ κ)υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ 
μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των 
δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό 
του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ. 

γ) Για τισ περιπτϊςεισ του άρκρου 2.2.3.2 περ. γ τθσ παροφςασ, πιςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ 
Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν Σχζςεων, από το οποίο να προκφπτουν 
οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό διάςτθμα 
δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ. Μζχρι να καταςτεί 
εφικτι θ ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται από υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν 
κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) του οικονομικοφ φορζα χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με τθν 
ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ. 

δ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) του προςφζροντοσ 
οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 
του ν. 4412/2016. 

ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.8, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν1, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία. *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ 
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του 
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+: 

Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από 
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ  είναι ονομαςτικζσ, , το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) 
εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,2 κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των 
μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 
είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν 
θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ 
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το 
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των 
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ 
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από 

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.   

2
  Ρρβ. παράγραφο 12 άρκρου 80 του ν.4412/2016, όπωσ αυτι προςτζκθκε με το άρκρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωςθ αδ’ 

του ν. 4605/2019. 
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το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί 
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

Σε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το  δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ  δεν 
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν 
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του 
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των 
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν 
τελευταία Γενικι Συνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί 
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι 
γνωςτοί. 

Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να  αποδείξει 
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται 
από τθν παροφςα διαδικαςία. 

Ρεραιτζρω, πριν τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ υποβάλλεται θ υπεφκυνθ διλωςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ 
των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογθτικά για τθν τιρθςθ των 
μθτρϊων του ν. 3310/2005 όπωσ τροποποιικθκε με το ν. 3414/2005» 3.και 

 

B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 

Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ (ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν υποβολι του) του 
οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που 
είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ 
του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του 
ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό 
επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό 
μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται 
ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι 
διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ 
καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο 
και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 

Οι  εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ (ζκδοςθσ ζωσ 
τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν υποβολι του) ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό 
Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 

Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ 
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και 
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. 
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των 
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ 
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει 
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ 
νόμιμου εκπροςϊπου. Σα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων 
ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν υποβολι τουσ. 

 

Β.4. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ 
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που 

                                                           
3
 Θ ΚΥΑ εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ του άρκρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ VII του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό 
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο 
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.  

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω 
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.  

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ όςον 
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.  

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.  

Β.5. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

Β.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιιςει οχιματα τα οποία δεν είναι ιδιοκτθςίασ 
του, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν (π.χ. ιδιοκτθτϊν) για τον ςκοπό 
αυτό. Θ ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι από οποιοδιποτε 
άλλο κατάλλθλο μζςο. 

Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4250/2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα 
οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία κα φζρει 
υπογραφι ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 

 

 

2.3 Κξηηήξηα Αλάζεζεο 

2.3.1 Κξηηήξην αλάζεζεο 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει 
τιμισ, θ οποία προκφπτει από το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ (%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ.  

2.4 Καηάξηηζε - Πεξηερόκελν Πξνζθνξώλ 

2.4.1 Γεληθνί όξνη ππνβνιήο πξνζθνξώλ 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι & ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ, 
για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα.  

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά 
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ 
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ 
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, 
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Υξόλνο θαη Σξόπνο ππνβνιήο πξνζθνξώλ  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  

2.4.2.1. Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ 
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ 
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα 
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αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Υπουργικι Απόφαςθ αρικμ. 56902/215 
(ΦΕΚ 1924/Β – 02/7/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)». 

Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν 
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να 
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΣΘΔΘΣ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr) 
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 5 τθσ ανωτζρω Υπουργικισ Απόφαςθσ  
«Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων 
Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ)» 

2.4.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα 
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι παρζχει τθ δυνατότθτα ςε οποιονδιποτε οικονομικό φορζα επικυμεί να αποςφρει 
υποβλθκείςα προςφορά και να υποβάλει νζα προςφορά, να το πράξει, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα υποβολισ των προςφορϊν, με ζγγραφο αίτθμά του προσ τθν ανακζτουςα αρχι ςε μορφθ 
αρχείου pdf που φζρει ψθφιακι υπογραφι μζςω τθσ «Επικοινωνίασ» του Συςτιματοσ. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:  

(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ –Τεχνικι Ρροςφορά» ςτον οποίο 
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με 
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Ρροςφορά» ςτον οποίο  περιλαμβάνεται θ οικονομικι 
προςφορά του οικονομικοφ φορζα.  

Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ 
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν. 
4412/16 . Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ 
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ 
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 

Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδασ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για 
τθν αξιολόγθςι τθσ. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ 
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα 
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.  
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου 
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ 
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το 
θλεκτρονικό αρχείο pdf.   

2.4.2.5. Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω: 

Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται 
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου .pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο, 
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται 
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ. 

Από το Σφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον 
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.  
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Επί ποινι αποκλειςμοφ, εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω 
ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα 
αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ  προςφοράσ τα οποία 
απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τζτοια ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία 
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και  τα ζγγραφα 
που φζρουν τθ Σφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille). Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και 
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται 
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων. 

Θ  ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί  από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο 
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι 
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία  που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για τθν 
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ. 

2.4.3 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Γηθαηνινγεηηθά πκκεηνρήο - Σερληθή Πξνζθνξά»  

 

2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι 
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (Ε.Ε.Ε..), όπωσ προβλζπεται 
ςτθν παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται 
ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ, χρθςιμοποιϊντασ το link 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/, μεταφορτϊνοντασ το αρχείο XML το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτα 
ςυνθμμζνα του διαγωνιςμοφ (και ςε PDF). 

Σχετικζσ οδθγίεσ από τθν Α.Α. Ρρβλ τισ αναρτθμζνεσ ςτον ωσ άνω διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ 
τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου και Ρροςταςίασ Καταναλωτι του Υπουργείου Οικονομίασ και 
Ανάπτυξθσ “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ESPD)”   

Υποχρζωςθ ψθφιακισ υπογραφισ για το ΕΕΕΣ ζχουν οι εξισ (επί ποινι αποκλειςμοφ) : 

Κατά τθν υποβολι του Ευρωπαϊκοφ Ενιαίου Εγγράφου Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 73 του ν.4412/16 για το ςφνολο των 
φυςικϊν προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν. 

Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα για τθν εφαρμογι του παρόντοσ άρκρου, νοείται ο νόμιμοσ 
εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά 
το χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον 
οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ. 

Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάκε 
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτο ΕΕΕΣ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν. 

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) 
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι. Επιςθμαίνεται ότι θ εν λόγω υποχρζωςθ δεν ιςχφει για 
τισ εγγυιςεισ θλεκτρονικισ ζκδοςθσ (π.χ. εγγυιςεισ του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίεσ φζρουν προθγμζνθ ψθφιακι 
υπογραφι. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων 
των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ αλλθλεγγφωσ.  

https://espdint.eprocurement.gov.gr/
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2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν 
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα  Ι και ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα 
και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, 
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.  

Θ Τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ εκτόσ από το ανωτζρω παραγόμενο από το Σφςτθμα θλεκτρονικό 

Αρχείο πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα, τα οποία υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου 

pdf: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν 

οποία κα δθλϊνονται τα εξισ: 

i. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 850/2020 διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 

ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα. 

ii. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ των Λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) που 

κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου, το είδοσ οχιματοσ,  ο αρικμόσ 

των κζςεων αυτϊν, τα ςτοιχεία του οδθγοφ και τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ςφμφωνα με τθν 

άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου με ανάλογθ ενδεικτικι αντιςτοίχθςθ για κάκε δρομολόγιο. 

α/α Τμιματοσ & 

α/α 

δρομολογίου 

είδοσ 

μεταφορικοφ 

μζςου 

αρικμόσ 

κζςεων 

αρικ. 

κυκλοφορίασ 

Στοιχεία 

ιδιοκτιτθ /των 

(ςφμφωνα με τθν 

άδεια) 

Στοιχεία 

οδθγοφ/ϊν 

      

      

      

 

iii. Πτι όλοι οι οδθγοί κακϊσ και οι ςυνοδοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 

τθσ Σφμβαςθσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για τα αδικιματα τθσ παρ.2 του αρκ.10 τθσ ΚΥΑ 

50025/2018 (ΦΕΚ Β/4217) (περ.Β1 τθσ παρ.2.2.9.2. τθσ παροφςασ) 

iv. ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχτεί μειοδότθσ κα υποβάλει απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όπωσ 

προβλζπεται ανωτζρω για όλουσ τουσ ςυνοδοφσ και για όλουσ τουσ οδθγοφσ των Οχθμάτων 

(λεωφορείων ι Δ.Χ. επιβατικϊν).  

ΓΙΑ ΛΟΓΟΤ ΔΙΕΤΚΟΛΤΝΗ ΣΟΤ ΕΛΕΓΧΟΤ ΣΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΠΑΡΑΚΑΛΟΤΝΣΑΙ ΟΙ  

ΤΜΜΕΣΕΧΟΝΣΕ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΙΤΝΑΠΣΟΤΝ ΣΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΣΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ ΑΝΑ ΟΧΗΜΑ (ΔΛΔ ΝΑ ΓΙΝΕΣΑΙ ΤΡΡΑΦΗ ΑΔΕΙΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ-ΚΣΕΟ-ΑΦΑΛΕΙΑ-ΑΔΕΙΑ 

ΟΔΗΓΗΗ  Ή ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΗ-ΑΔΕΙΑ ΟΔΙΚΟΤ ΜΕΣΑΦΟΡΕΑ-Τ/Δ ΙΔΙΟΚΣΗΣΗ) 

2. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., 

ειδ.μετ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου και τα οποία ζχουν 

δθλωκεί ςτθν ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ.  
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3. Φωτοτυπία τα Πρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Κ.Σ.Ε.Ο., από τα οποία να προκφπτει ότι τα 

διατικζμενα λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι 

μεταφορά των μακθτϊν. 

4. Φωτοτυπίεσ αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

5. Φωτοτυπία τθσ Άδειασ οδιγθςθσ όπου για τουσ οδθγοφσ λεωφορείων πρζπει ςτθν άδεια 

οδιγθςθσ να είναι ςε ιςχφ ο αρικμόσ ΡΕΙ (Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ).  

6. Στθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) δεν είναι ιδιόκτθτο 

ι υπάρχει ςυνιδιοκτιτθσ ι ςτθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δεν είναι μζλοσ (εταίροσ, ςυνζταιροσ, 

μζτοχοσ, κ.ά.) του προςφζροντα οικονομικοφ φορζα ςτθν περίπτωςθ νομικοφ 

προςϊπου/οντότθτασ και ςτον οποίον ζχει παραχωριςει τθ χριςθ του οχιματόσ του, τότε κα 

απαιτείται θ υποβολι ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (φυςικά υπογεγραμμζνθ, όχι ψθφιακά) του 

ιδιοκτιτθ ι εκμεταλλευτι ι ςυνιδιοκτιτθ του λεωφορείου ι του Δ.Χ. επιβατικοφ, προσ τθν 

Ανακζτουςα Αρχι, που κα δθλϊνει ότι: 

 αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ 850/2020 διακιρυξθσ 

 πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 75 

του Ν. 4412/16  

 ότι παρζχει το δικαίωμα ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα να ςυμπεριλάβει ςτθν 

τεχνικι προςφορά του τα δικαιολογθτικά (αρχεία) του οχιματόσ του  

 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, ςε διάκεςθ (π.χ. μίςκωςθ) 

του οχιματοσ ς’ αυτόν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ 

αυτισ, με τθ ςφναψθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, κατά το ςτάδιο τθσ 

κατακφρωςθσ, να παραδϊςει ςτο προςφζροντα, όλα, κατά περίπτωςθ, τα αναφερόμενα 

ςτθν παρ. 3.2 τθσ Δ/ξθσ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.    

Επιςθμαίνεται ότι, το προαναφερόμενο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να υποβλθκεί από τον 

προςωρινό ανάδοχο (με θλεκτρονικό και φυςικό τρόπο) κατά τθ διαδικαςία τθσ κατακφρωςθσ 

μαηί με τα υπόλοιπα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

7. Φωτοαντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ των Δ.Χ. επιβατικϊν αυτοκινιτων 

(ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.). 

8. Φωτοαντίγραφο άδειασ Οδικοφ Μεταφορζα για κάκε ιδιοκτιτθ Λεωφορείου. 

9. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ κάνει χριςθ τθσ παρ. 1 (Ειδικοί όροι-γενικά) του 

Ραραρτιματοσ ΙΙ (ιτοι, τα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ 

δρομολόγια εφόςον αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι παρόλο που ανικουν ςτθν ίδια 

λειτουργικι ηϊνθ αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ότι αυτά μποροφν να 

πραγματοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από και προσ 

τα ςχολεία φοίτθςθσ) οφείλουν να ςυμπεριλαμβάνουν, ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ τουσ προςφοράσ 

χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των διαδρομϊν (ψθφιακά υπογεγραμμζνο) από το οποίο να προκφπτει ότι 

είναι δυνατι θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ 

(υπόδειγμα χρονοδιαγράμματοσ επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα IV τθσ παροφςασ). 

 

Επιςθμαίνεται ότι : 





 

Σελίδα 25 

Θ αναγραφι του αρικμοφ κυκλοφορίασ του οχιματοσ (ι και περιςςότερων του ενόσ οχθμάτων) και θ 

αντιςτοίχθςι του με ςυγκεκριμζνο/να δρομολόγιο/α είναι ενδεικτικι και ςκοπό ζχει τθν απόδειξθ τθσ 

επάρκειασ ςε τεχνικά μζςα του κάκε προςφζροντα οικονομικοφ φορζα, κυρίωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που 

δίδονται προςφορζσ από ζναν φορζα ςε περιςςότερα του ενόσ δρομολογίου. Στθν περίπτωςθ ανάδειξθσ 

αυτοφ ωσ αναδόχου δεν τον δεςμεφει και δεν τον υποχρεϊνει ςτθν εκτζλεςθ του δρομολογίου με το 

ςυγκεκριμζνο όχθμα που διλωςε ςτθν τεχνικι προςφορά του, αλλά και με τα υπόλοιπα, ίδιου τφπου 

οχιματα, ιδιοκτθςίασ ι μιςκωμζνα ι παραχωρθμζνα οχιματα που κα ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του. 

Σε κάθε περίπτωςη για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή του διαγωνιςμοφ η 

νομοθεςία περί ζδρασ ςφμφωνα με το ν.4070/12.  

 
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι 

αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Επί ποινι αποκλειςμοφ, όπου απαιτοφνται από τθ Δ/ξθ αρχεία pdf με ψθφιακι υπογραφι 

του υποψιφιου οικονομικοφ φορζα (π.χ ΕΕΕΣ, ΥΡΕΥΘΥΝΕΣ ΔΘΛΩΣΕΙΣ, 

ΧΟΝΟΔΙΑΓΑΜΜΑ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ, ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ κλπ) αυτά κα 

αναρτϊνται μόνα τουσ δθλαδι ανά ζνα ζγγραφο ι με οποιονδιποτε άλλο τρόπο 

εξαςφαλίηει τθν ψθφιακι υπογραφι ςε κάκε ζνα ζγγραφο ξεχωριςτά (όχι αρχείο 

εγγράφων όπου θ ψθφιακι υπογραφι υπάρχει μόνο ςε μία ςελίδα). 

 

ΔΝΣΤΠΗ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΦΗ-ΣΔΦΝΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 

Η προςκόμιςθ ςε ζντυπθ μορφι των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν, κα γίνεται ςτθν υπθρεςία 

πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Π.Ε. Αργολίδασ, (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Σμιμα 

Προμθκειϊν, Παρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα 

αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά. Αυτά κα είναι τοποκετθμζνα 

μζςα  ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία 

γράμματα: 

 

 Η Περιγραφι  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ  

 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  

 Σα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 

2.4.4 Πεξηερόκελα Φαθέινπ «Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά» / Σξόπνο ζύληαμεο θαη ππνβνιήο 
νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

 

Θ Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται θλεκτρονικά επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Θ οικονομικι προςφορά, ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 





 

Σελίδα 26 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Κατά τθν υποβολι τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, οι 

ςυμμετζχοντεσ καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν μόνο τθν τιμι μονάδοσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α.). Οι υπόλοιπεσ 

πλθροφορίεσ (π.χ. ποςότθτα, ςυνολικι αξία, Φ.Ρ.Α.) προκφπτουν αυτομάτωσ από το ςφςτθμα και 

εμφανίηονται ςτθν εκτφπωςθ.  

Θ προαναφερόμενθ τιμι μονάδοσ που καλοφνται να ςυμπλθρϊςουν οι ςυμμετζχοντεσ ςτθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ, κα είναι θ τιμι που κα προκφψει μετά 

τθν αφαίρεςθ του ακζραιου ποςοςτοφ ζκπτωςθσ που κα προςφζρουν από τθν Τιμι (ςτιλθ «Μέγηζην 

εκεξήζην θόζηνο δξνκνινγίνπ (€)») που τίκεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ (πίνακασ Ραραρτιματοσ Ι). 

Για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, θ αναγραφι τθσ τιμισ ςε ΕΥΩ ςτθν ειδικι 

θλεκτρονικι φόρμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του ςυςτιματοσ κα γίνεται με δφο (2) δεκαδικά ψθφία, 

προσ τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι ίςο ι μεγαλφτερο του πζντε και προσ τα κάτω εάν είναι 

μικρότερο του πζντε.  

Ρζραν τθσ ειδικισ θλεκτρονικισ φόρμασ τθσ οικονομικισ προςφοράσ, αυτι (Οικονομικι προςφορά) 

πρζπει να ςυνταχκεί επί ποινι αποκλειςμοφ και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙΙ. Ο προςφζρων 

επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνο το ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο τθσ, κατά το υπόδειγμα, 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ, ςε μορφι pdf. Επιςθμαίνεται ότι  θ τιμι  που κα ςυμπλθρωκεί ςτθν υποςτιλθ 

με  περιγραφι «Θμεριςιο Κόςτοσ δρομολογίου» του εντφπου τθσ Οικονομικισ Ρροςφοράσ κατά το 

υπόδειγμα, είναι θ τιμι μονάδοσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α)  που κα ςυμπλθρωκεί ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα τθσ 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ ςτθν πλατφόρμα του ΕΣΘΔΘΣ, δλδ θ τιμι που προκφπτει μετά τθν ζκπτωςθ του 

προςφζροντοσ.  

Θ προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ κατά δρομολόγιο επί ποινι απόρριψθσ, ακόμα και για τα 
ομαδοποιθμζνα δρομολόγια που ανικουν ςτα Τμιματα 1, 2, 3, 4. Σθμειϊνουμε ότι ειδικά για τα Σμιματα 
1 ζωσ 4  κα πρζπει να εφαρμόηεται ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ, επί ποινι απόρριψθσ, για το ςφνολο 
των ομαδοποιθμζνων δρομολογίων του κάκε Τμιματοσ. Για τα τμιματα 5-102 δεν απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΟΣΟ ΕΚΠΣΩΗ, το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα δίνεται ανά τμιμα για κάκε τμιμα ενδιαφζροντοσ. Σο 
ποςοςτό ζκπτωςθσ κα είναι ακζραιοσ αρικμόσ (χωρίσ δεκαδικά ψθφία) επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ δαπάνθ του ςυνοδοφ, 
όπου επιβάλλεται θ παρουςία του από τθν διακιρυξθ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. 
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Ανάδοχοσ/οι κα αναδειχτεί/ουν εκείνοσ/οι που κα προςφζρει/ουν το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ 

και κατά ςυνζπεια τθν χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο. Ενϊ ςε περίπτωςθ προςφοράσ με τφπο 

οχιματοσ ΣΑΞΙ (ανεξάρτθτα από τον τφπο οχιματοσ τθσ Δ/ξθσ) κα εφαρμοςτεί  το ιςχφον νομοκετικό 

πλαίςιο περί τθσ λειτουργίασ των εν λόγω οχθμάτων και, ειδικότερα, κατϋεφαρμογι των διατάξεων τθσ 

παρ.8 του αρκ.82 του ν.4070/2012 (Αϋ 82), όπωσ ιςχφει, περί προμίςκωςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου, και του 

άρκ.83, περί τθσ ζδρασ-διοικθτικισ μονάδασ των ΕΔΧ αυτοκινιτων, ιτοι τθ διοικθτικι ι τθν ενιαία 

διοικθτικι μονάδα για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίασ του ΕΔΧ 

αυτοκινιτου. 

Ωσ εκ τοφτου, προκφπτει ότι τα ΕΔΧ αυτοκίνθτα, ςτα οποία ανατίκεται θ ςφμβαςθ, εκτελοφν διαδρομζσ 

με ςθμείο επιβίβαςθσ μακθτϊν είτε εντόσ είτε εκτόσ των ορίων τθσ ζδρασ τουσ. ε περίπτωςθ που θ 

επιβίβαςθ είναι εντόσ των ορίων τθσ ζδρασ του αυτοκινιτου, τότε θ αποβίβαςθ μπορεί να είναι ςε 

ςθμείο είτε εντόσ είτε εκτόσ αυτισ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εκτόσ των ορίων τθσ 

ζδρασ θ αποβίβαςθ πρζπει να είναι εντόσ αυτισ. 
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Εξαίρεςθ από τα ανωτζρω αποτελεί δρομολόγιο για το οποίο δεν ζχει δοκεί προςφορά από ΕΔΧ που να 

πλθροί τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Οι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ 

λιξθ τθσ, κακϊσ και για ενδεχόμενεσ παρατάςεισ τθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται, 
πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ αναπροςαρμογισ λόγω τιμισ καυςίμου. Ρροςφορά που κζτει όρο 
αναπροςαρμογισ (πλθν τθσ ανωτζρω) κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  

Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται επίςθσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι που 
κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ΡΙΝΑΚΑ του Ραραρτιματοσ 
Ι τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. 

2.4.5 Υξόλνο ηζρύνο ησλ πξνζθνξώλ   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα δϊδεκα 
(12) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 

2.4.6 Λόγνη απόξξηςεο πξνζθνξώλ 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά: 

α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ 
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 
2.4.4. (Ρεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2 
(Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ, 

β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται 
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί 
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ 
διακιρυξθσ, 

γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
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ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 
του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων,  

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ  ςφμφωνα με τθν παρ. 6.5 
τθσ παροφςασ  

κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
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3. ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ   

3.1 Απνζθξάγηζε θαη αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ  

3.1.1 Ηιεθηξνληθή απνζθξάγηζε πξνζθνξώλ 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των  προςφορϊν  αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των 
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 03/09/2020 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν θμερομθνία 
και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Με τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο 
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν 
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν 
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι 
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αμηνιόγεζε πξνζθνξώλ 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων κατά 
τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα 
αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από 
τα μζλθ του οργάνου. Επιπλζον επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 

β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των τεχνικϊν 
προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ 
γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και ςυντάςςεται πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων 
τεχνικϊν προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και τθν 
αποδοχι όςων τεχνικϊν προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 

Για τθν αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν μπορεί να ςυντάςςεται 
ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ», μόνο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προκειμζνου θ τελευταία να ορίςει τθν θμερομθνία και ϊρα 
αποςφράγιςθσ του (υπο)φακζλου των οικονομικϊν προςφορϊν. 

γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, αποςφραγίηονται, κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ οι  φάκελοι όλων των υποβλθκειςϊν 
οικονομικϊν προςφορϊν. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τισ τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και 
ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται 
αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ του 
προςωρινοφ αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο, μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», ςτθν ανακζτουςα αρχι προσ ζγκριςθ. 
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Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που 
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν 
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016.  

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  
Επιςθμαίνεται ότι τα αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται τα 
αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά» και 
«Οικονομικι Προςφορά»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ςυςτιματοσ ΕΗΔΗ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 3.4 
τθσ παροφςασ. 

3.2 Πξόζθιεζε ππνβνιήο δηθαηνινγεηηθώλ θαηαθύξσζεο - Γηθαηνινγεηηθά 
θαηαθύξσζεο 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι  πρόςκλθςθ 
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του 
άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των κάτωκι δικαιολογθτικϊν : 

1. Τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ 
αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ 
διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ τθσ παραγράφου 
2.2.4 αυτισ.  

2.  Πιςτοποιθτικό υγείασ για τουσ ςυνοδοφσ, βάςει όςων αναφζρει θ Υπουργικι Απόφαςθ 
αρ.35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), άρκρο 1 όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχόσ του 
υποβλικθκε ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δε βρζκθκε να πάςχει από μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα 
μθ ςυμβατό με τθν απαςχόλθςι του, 

 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf (ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου») 
και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τουσ. Πταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν ψθφιακι υπογραφι.  

Με τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και 
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ. 

Αν δεν προςκομιςτοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν 
και ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτθν πρϊτθ παράγραφα 
(των 20 θμερϊν) αίτθμα προσ το αρμόδιο όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά ζγγραφα από τα οποία αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί 
τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των 
δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ 
αρχζσ. 

Το παρόν εφαρμόηεται και ςτισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι ηθτιςει τθν προςκόμιςθ των 
δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων ςυμμετοχισ και πριν το 
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ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 79 παρ. 5 εδαφ. α’ του ν. 4412/2016, 
τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ. 

Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που 
κατατζκθκαν. 

Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 

i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ είναι ψευδι ι ανακριβι, ι  

ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι  

iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι 
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  

Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν 
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 
(οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  

Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ 
επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  

Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ 
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου. Επιςθμαίνεται ότι, θ αρμόδια 
επιτροπι του διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ τθσ 
ςφμβαςθσ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα κατά ποςοςτό ςτα εκατό και ωσ εξισ:  
ποςοςτό 15% ςτθν περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ποςοςτό 50% ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ 
ποςότθτασ. Για κατακφρωςθ μζρουσ τθσ ποςότθτασ κάτω του κακοριηόμενου ωσ ανωτζρω ποςοςτοφ, 
απαιτείται προθγοφμενθ αποδοχι από τον προςωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

ΕΝΣΤΠΗ ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά 
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf (ςτον υποφάκελο «Δικαιολογθτικά προςωρινοφ αναδόχου») 
και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία 
υποβολισ τουσ ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, Ρ.Ε. 
Αργολίδασ, (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, 
Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – 
δικαιολογθτικά. Στον φάκελο κα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 
 Η Περιγραφι  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ». 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 Ο αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ  
 Η θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,  
 Σα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα .  
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3.3 Καηαθύξσζε - ζύλαςε ζύκβαζεο  

 

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ 
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει 
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, 
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.   

Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με 
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.  

Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται 
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 

α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ 
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ 
αναςτολϊν επί αυτϊν,  

β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36 
του ν. 4129/2013,  

γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει 
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ υπογραφι του  
ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  

Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι 
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  

 

 3.4 Πξνδηθαζηηθέο Πξνζθπγέο - Πξνζσξηλή Γηθαζηηθή Πξνζηαζία  

 

Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και ζχει ι 
είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ 
κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται να 
αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ 
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι: 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι  

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ   

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.  

Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο 
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΚΘΜΔΘΣ.  

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
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Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του 
ΕΣΘΔΘΣ ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ κατά περίπτωςθ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» και επιςυνάπτοντασ το ςχετικό ζγγραφο ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου Portable Document 
Format (PDF), το οποίο φζρει εγκεκριμζνθ προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι ι προθγμζνθ θλεκτρονικι 
υπογραφι με χριςθ εγκεκριμζνων πιςτοποιθτικϊν. 

Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον 
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, κατά τα ειδικά οριηόμενα ςτο άρκρο 363 του ν. 4412/2016 ςτο άρκρο 
19 παρ. 1.1 και ςτο άρκρο 7  τθσ με αρικμ. 56902/215 Υ.Α..  

Το παράβολο επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα, ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ 
του ι ςε περίπτωςθ που, πριν τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ, θ ανακζτουςα 
αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια.  

Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, θ 
άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, εκτόσ αν 
ηθτθκοφν προςωρινά μζτρα προςταςίασ κατά το άρκρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μζςω τθσ λειτουργίασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ: 

• κοινοποιοφν τθν προςφυγι ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν περ. α 
του πρϊτου εδαφίου τθσ παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

• διαβιβάηουν ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν (ΑΕΡΡ) τα προβλεπόμενα ςτθν περ. β του 
πρϊτου εδαφίου τθσ παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

Θ ΑΕΡΡ αποφαίνεται αιτιολογθμζνα επί τθσ βαςιμότθτασ των προβαλλόμενων πραγματικϊν και νομικϊν 
ιςχυριςμϊν τθσ προςφυγισ και των ιςχυριςμϊν τθσ ανακζτουςασ αρχισ και, ςε περίπτωςθ παρζμβαςθσ, 
των ιςχυριςμϊν του παρεμβαίνοντοσ και δζχεται (εν όλω ι εν μζρει) ι απορρίπτει τθν προςφυγι με 
απόφαςι τθσ, θ οποία εκδίδεται μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμζρα 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ. 

Οι χριςτεσ - οικονομικοί φορείσ ενθμερϊνονται για τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ τθσ προςφυγισ από τθν 
ΑΕΡΡ. 

Θ άςκθςθ τθσ ωσ άνω προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων 
βοθκθμάτων  τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά 
των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων των ανακετουςϊν αρχϊν. 

Θ αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο αρμόδιο δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ. Για τθν άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ 
κατατίκεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016. 

Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο 
αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. 

3.5 Μαηαίσζε Γηαδηθαζίαο 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ του αρμόδιου οργάνου, να 
ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να αποφαςίςει τθν 
επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ.  
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4. ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

4.1 Δγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  

Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, 
εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ 
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι 
εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι 
ειδικότερα ορίηει.  

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ 
παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ 
γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  πκβαηηθό πιαίζην – Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ.  

4.3 Όξνη εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  

Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν 
εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

4.4 Τπεξγνιαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ 
τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 
2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  

4.4.2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι.  
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ.. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
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γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.  

4.4.3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 2.2.9.2 
τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει 
υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά  το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) 
τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα 
τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ.  

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016.  

4.5 Σξνπνπνίεζε ζύκβαζεο θαηά ηε δηάξθεηά ηεο-δηθαίσκα πξναίξεζεο-
παξάηαζεο 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να κεωρείται ουςιϊδθσ θ εν λόγω 
τροποποίθςθ (κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκ. 132 του ν.4412/16), ςφμφωνα με τισ παρακάτω ρθτζσ 
και ακριβείσ ριτρεσ ανακεϊρθςθσ (δικαιϊματα προαίρεςθσ) :  

i. Ζωσ και το 20% τθσ ςυμβατικισ αξίασ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ για τθν τροποποίθςθ των 

υφιςτάμενων δρομολογίων (δθλαδι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι 

διαδρομισ που οφείλεται ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ 

εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε όποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί 

οδοςτρωμάτων), όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. * 

ii. Δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του 

ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ ζωσ και 30%, με το ίδιο θμεριςιο κόςτοσ, μζχρι τθν 

ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο 

των τριϊν (3) μθνϊν.  

Τα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ ενεργοποιοφνται με μονομερι απόφαςθ του αρμοδίου 

οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, χωρίσ να απαιτείται ςχετικι ςυμφωνία του αναδόχου, κακϊσ ο 

τελευταίοσ ζχει ιδθ αποδεχκεί, με τθν υποβολι τθσ προςφοράσ του, τουσ όρουσ των δικαιωμάτων 

προαίρεςθσ-παράταςθσ. Σε περίπτωςθ άρνθςθσ του αναδόχου να  υλοποιιςει το αντικείμενο των 

δικαιωμάτων προαίρεςθσ θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να επιβάλει τισ προβλεπόμενεσ ςτο Ν.4412/16 

κυρϊςεισ (κατάπτωςθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ποινικζσ ριτρεσ, κιρυξθ αναδόχου ζκπτωτου κλπ). 

Τα ανωτζρω δικαιϊματα ζχουν λθφκεί υπόψθ κατά τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ εκτιμϊμενθσ αξίασ 

τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ. 

Θ ανακζτουςα αρχι μετά τθν Απόφαςι τθσ περί ενεργοποίθςθσ, κάποιου από τα ανωτζρω, 

δικαιϊματοσ προαίρεςθσ, κοινοποιεί αυτι ςτον Ανάδοχο εντόσ πζντε (5) εργαςίμων θμερϊν από τθν 

ζκδοςι τθσ και ο τελευταίοσ υποχρεοφται να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςχετικοφ 

Συμφωνθτικοφ (τροποποίθςθσ-παράταςθσ) μζςα ςε αποκλειςτικι προκεςμία πζντε (5) εργαςίμων 

θμερϊν. Σε περίπτωςθ που δεν προςζλκει για τθν υπογραφι επιβάλλονται οι ανάλογεσ κυρϊςεισ του 

Ν.4412/16.   
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 * Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν 
κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ 
παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι 
ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. 

Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο 
με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ κάκε 
ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ προθγοφμενθσ 
ςχολικισ περιόδου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν περ. ςτ i τθσ παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του 
άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018), μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ 
ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ 
αυτά κα διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ και μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςθσ τθσ κάκε ςχολικισ 
χρονιάσ δεδομζνου ότι θ παροφςα αφορά τρία (3) ςχολικά ζτθ, ςφμφωνα και με ςχετικι επικαιροποίθςθ, 
ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και 
αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ.  

4.6 Γηθαίσκα κνλνκεξνύο ιύζεο ηεο ζύκβαζεο 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον: 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν. 
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ  

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 
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5. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ  

5.1 Σξόπνο πιεξσκήο  

5.1.1. Θ πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ανάλογα με τισ παραςχεκείςεσ 
υπθρεςίεσ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκταμιευτεί οι ςχετικζσ για το ςκοπό αυτό πιςτϊςεισ τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ. Το χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία 
υποβολισ των δικαιολογθτικϊν μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ 
ςυχνότθτα και το ποςό με το οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου  – Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ. 

Θ πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων παραςτατικϊν και 
δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ 
που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 

Συγκεκριμζνα κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. 

Αργολίδασ  τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ 

κακθμερινι μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.  

2. Σφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.  

3. Ρρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου (όπου το κόςτοσ κα είναι υπολογιςμζνο, ςτισ περιπτϊςεισ 

που προβλζπεται, ςφμφωνα με τθ μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ, όπωσ ορίηεται από το 

παρατθρθτιριο τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το νομό). 

4. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.  

 

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ, για τθν πλθρωμι του 
επιπλζον ποςοφ που προκφπτει μετά τθν αναπροςαρμογι, δεν απαιτείται ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ 
ςφμβαςθσ (παρ. 7 αρκ.200 ν.4412/16).  

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι τθσ υπθρεςίασ ςτον τόπο και με τον 
τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ:  

α) Κράτθςθ 0,07% θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ ιςχφει) 

β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, 
κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν 
ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και 
Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ (Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν), ςφμφωνα με τθν παρ.3 του αρκ.350 του Ν.4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ 
τθσ ίδιασ παραγράφου και ςφμφωνα με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).  

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ 
αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
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5.2 Κήξπμε νηθνλνκηθνύ θνξέα εθπηώηνπ - Κπξώζεηο  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται υποχρεωτικά 
ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ 
ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που 
είναι ςφμφωνεσ με τθν ςφμβαςθ, τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ 
παροφςασ. 

Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι 
των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι 
όχλθςθ παρζλκει χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  

Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από κλιςθ του για παροχι 
εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 
αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.  

4.2.2 Αν αποδεδειγμζνα δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε θ ανακζτουςα Αρχι 

δφναται να επιβάλει μονομερϊσ ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, θ οποία ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με το 

ιμιςυ του θμερθςίου κόςτουσ του δρομολογίου, ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ παράβαςθ και για το 

ςφνολο των θμερϊν που εμφανίςτθκε θ παράβαςθ. Θ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ των όρων κα 

κακορίςει και το τελικό φψοσ τθσ ποινικισ ριτρασ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παραβάςεισ: 

 Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςε αντικατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ ι μθ, 

εγκεκριμζνου οχιματοσ ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα οχιματα για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτθν αφετθρία του ι/και ςτο 

ςχολείο το πρωί. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτο ςχολείο για τθν επιςτροφι 

των μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα. 

 Μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ και των ςτάςεων, εκτόσ 

από τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 

 Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. 

 Απουςία ςυνοδοφ από τθ διαδρομι 

 Μεταφορά προςϊπων, που δεν δικαιοφνται να μεταφερκοφν. 

 Συγχϊνευςθ δρομολογίων. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, 

με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 

ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο αδικαιολογιτωσ, τότε πζραν τθσ μθ 

απόδοςθσ ςε αυτόν του κόςτουσ του δρομολογίου, επιβαρφνεται με το ςφνολο των εξόδων που κα 

πραγματοποιιςει θ Ρεριφζρεια για τθν αναπλιρωςθ του δρομολογίου και ωσ ποινικι ριτρα 

επιβάλλεται ςε αυτόν τουλάχιςτον το ιμιςυ του κόςτουσ του δρομολογίου για το χρονικό διάςτθμα μθ 

πραγματοποίθςθσ. Σε περίπτωςθ που θ μθ πραγματοποίθςθ αδικαιολογιτωσ περιςςοτζρων από πζντε 

(5) δρομολογίων του τμιματοσ ςυνολικά ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 
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Θ είςπραξθ των προςτίμων γίνεται με παρακράτθςθ από τα οφειλόμενα ςτον ανάδοχο ι, ςε περίπτωςθ 

ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο 

ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

Σε περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ 

τθσ ζνωςθσ. 

Θ επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να κθρφξει τον ανάδοχο 

ζκπτωτο. 

5.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο θαηά ηε δηαδηθαζία εθηέιεζεο  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων  
των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων 
– Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ 
ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από 
γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 
4412/2016 οργάνου. 

Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι. 
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6. ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ  

6.1  Παξαθνινύζεζε ηεο ζύκβαζεο  

6.1.1. Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ διενεργείται από τθν αρμόδια  
Δ/νςθ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Οικονομικι 
Επιτροπι, για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ ςφμβαςθσ 
και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων λόγω μθ 
τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του αντικειμζνου και 
παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016.  

6.1.2. Θ αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ ωσ 
επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και 
άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ υπθρεςία που διοικεί τθ ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ 
τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων μπορεί να διεξάγονται από υπαλλιλουσ τθσ 

Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί ζλεγχοι (επιτροπι ελζγχου).  

6.2  Γηάξθεηα ζύκβαζεο  

6.2.1. Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 31/08/2023.  

6.2.2. Θ  ςυνολικι διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται μετά από μονομερι απόφαςθ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ για ζωσ τρεισ (3) μινεσ, ενεργοποιϊντασ το δικαίωμα παράταςθσ, το οποίο δεν 
μπορεί να ξεπερνά το 30% του προχπολογιςμό του τελευταίου ςχολικοφ ζτουσ, όπωσ ζχει προβλεφκεί 
από τθν παροφςα. 

6.3 Παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζύκβαζεο  

Θ παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τον Δ/ντθ τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ο οποίοσ 
βεβαιϊνει ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, 
ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.    

6.4  Απόξξηςε παξαδνηέσλ – Αληηθαηάζηαζε  

Σε περίπτωςθ που προκφπτουν διαφορζσ μεταξφ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ του Δ/ντθ και τθσ οικείασ 
Σφμβαςθσ, εφόςον αυτζσ επιβεβαιωκοφν και αφοφ κλθκεί ο ανάδοχοσ για παροχι εξθγιςεων, τότε με 
απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κα επιβάλλονται οι κυρϊςεισ του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ.  

6.5 Αλαπξνζαξκνγή ηηκήο  

Θ τιμι του ςυμβατικοφ κόςτουσ των δρομολογίων αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τθ μζςθ τιμι 

καυςίμου του μθνόσ όπωσ ορίηεται από το παρατθρθτιριο τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το 

νομό. Θ αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ κόςτουσ δρομολογίου λόγω μθνιαίασ διαφοροποίθςθσ τθσ 

τιμισ του καυςίμου υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ: 

Για λεωφορεία:  

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x *(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)+ 
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Ππου: 

Ν.Κ.Δ.Ε. = Νζο Κόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 

Ραραρτιματοσ με τιμι καυςίμου μθνόσ που εκτελείται θ ςφμβαςθ. 

Μ.Κ.Δ.Δ. =Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ με 

τιμι καυςίμου με τθν οποία δθμοπρατικθκε θ ςφμβαςθ. 

Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόςτοσ δρομολογίου δεν αναπροςαρμόηεται. 

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου το νζο ςυμβατικό 

κόςτοσ για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που τροποποιείται υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν 

παρακάτω ςχζςθ: 

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά: 

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x *(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)+  

Ππου:  

Ν.Σ.Α.Δ. = Νζο Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νζο Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ 

μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ νζασ 

διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ.  

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ 

του Ραραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ αρχικισ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν 

ίδια τιμι καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ. 

 

 

 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΕΡΙΤΟΡΘΣ 

 

 

            ΧΘΣΤΟΣ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι – Πεξηγξαθή Φπζηθνύ θαη Οηθνλνκηθνύ Αληηθεηκέλνπ ηεο ύκβαζεο 
ζε πίλαθεο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΣΜΗΜΑ 1-ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΑΡΓΟΤ-ΜΤΚΗΝΩΝ 

Σηκή θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέγηζηνπ θόζηνπο εκεξήζηνπ δξνκνινγίνπ=1,379 

       
                  

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δίδνο 
Μεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Έκθνξηα ρηιηόκεηξα 

Μέγηζην Ηκεξήζην 
Κόζηνο 

Γξνκνινγίνπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 
κηθξή θιίζε 

(0-5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε (>5%) 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κηθξή θιίζε 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κεγάιε 

θιίζε 
ύλνιν 

1 
Υνύλε-παλέηθα-Αγξηιίηζα 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγξηιίηζαο 

  11     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6,5 0 10,5 0 0 0 17 49,53 € 

2 

Καξπά-Αγηνο Γεώξγηνο-
Αγξηιίηζα-ηαζέηθα-
Αεξνδξόκην-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγξηιίηζαο (κόλν 
πξωί), 3ν Γπκλάζην 
Άξγνπο 

  3 22   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
22 0 20 12 0 0 54 209,59 € 

3 

Μεξθνύξη-Άγηνο Γεώξγηνο-
Αγξηιίηζα-παλέηθα-
Υνύλε-ηαζέηθα-Άγηνο 
Πξνθόπηνο θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν Αγίνπ 
Πξνθνπίνπ 

13       
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
24 3 29 8 0 0 64 165,68 € 

4 

Κηόζθηα-Λάινπθαο-
Κνπξηάθη-Ππξγέια-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Γαιακαλάξαο 

  45     
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 0 6 0 0 0 26 137,58 € 

5 

Γαιακαλάξα-Ππξγέια-
Κνπξηάθη-Λάινπθαο 
κεζεκέξη (νινήκεξν) κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Γαιακαλάξαο 

  15     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
7 0 1,5 0 0 0 8,5 30,70 € 

6 
Πξνζύκλε-Ν.Ζξαίν-Ίλαρνο 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Ηλάρνπ 

  40     
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
8 0 16 0 0 0 24 93,25 € 

7 

Υαιάλδξη-Σξίζηξαην-
Υακάθα-Ίλαρνο-Ήξα-
Ίλαρνο  θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Ηλάρνπ 

1 16     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
25 0 0 0 0 0 25 100,40 € 

8 
Διιεληθό-Δ.Π.Κεθαιαξίνπ-
Σζεξάλη -Κεθαιάξη θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κεθαιαξίνπ 

3 22     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 5 5 0 0 0 16 96,48 € 

9 

Κόθια-Κπξίκη-Σξηπόιεωο-
ππξνπνπιέηθα-Κνπξέηθα-
Ξεξόβξπζε-
Δ.Π.Κεθαιαξίνπ-Κεθαιάξη 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κεθαιαξίνπ 

8 40     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
30 0 14 0 0 0 44 198,88 € 

10 

Κεθαιάξη-Δπξύηεξε 
πεξηνρή Κεθαιαξίνπ-
Διιεληθό κόλν κεζεκέξη 
(νινήκεξν) κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν 
Κεθαιαξίνπ 

10       
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5,5 2,5 0 0 0 0 8 33,17 € 

11 

Κεθαιάξη-Δπξύηεξε 
πεξηνρή Κεθαιαξίνπ-
Διιεληθό κόλν κεζεκέξη 
(νινήκεξν) κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Κεθαιαξίνπ 

  10     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5,5 2,5 0 0 0 0 8 33,17 € 

12 

Παλόξακα-Δ.Π. 
Κνπηζνπνδίνπ-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Κνπηζνπνδίνπ 

  47     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 4 0 0 0 18 100,55 € 

13 
Δ.Π. Κνπηζνπνδίνπ-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Κνπηζνπνδίνπ 

  45     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 1,5 0 0 0 15,5 94,41 € 
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14 
Δ.Π. Κνπηζνπνδίνπ-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Κνπηζνπνδίνπ 

  45     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 1,5 0 0 0 15,5 94,41 € 

15 
Μύινη-Κνπηνπδέηθα-Κηβέξη 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κηβεξίνπ 

2 15     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
9 0 4 0 0 0 13 47,60 € 

16 
ρηλνρώξη-Μαιαληξέλη-
ηέξλα-Λπξθεία θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Λπξθείαο 

11 28     
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 3 18 0 0 7 40 200,52 € 

17 
Γνύθα-Λπξθεία-Καπαξέιη-
Λπξθεία θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Λπξθείαο 

4 11     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
2 2 20 0 0 18 42 186,35 € 

18 

Λπξθεία-ηέξλα-
Μαιαλδξέλη-ρηλνρώξη 
κεζεκέξη (νινήκεξν) κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Λπξθείαο 

  15     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 1,5 9 0 0 3,5 20 62,90 € 

19 
Μύινη-Αλαδήξη-Αικπξέο-
Φαθιαξέηθα-θαθηδάθη θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
θαθηδαθίνπ 

4 37     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 4 0 0 0 18 100,55 € 

20 

Μπόξζα- Δπξ.πεξηνρή 
Φηρηίωλ - Μνλαζηεξάθη - 
Μπθήλεο- Φίρηηα θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

 Γεκνηηθό ρνιείν 
Φηρηίνπ 

  26     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 2 18 1 0 0 33 136,27 € 

21 

Σξηπόιεωο (πιεζίνλ 
ηαβέξλαο ΠΖΛΗΑ)-Νέεο & 
Παιηέο Δξγαηηθέο-
Παιηόππξγα-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

5ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Άξγνπο 

  30     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
9 0 6 0 0 0 15 76,29 € 

22 
ηαζέηθα-Αεξνδξόκην-
Άξγνο θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

6ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Άξγνπο 

  33     
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
9 0 11 0 0 0 20 88,57 € 

23 
Καηζηθάληα-Άθνβα-
Πνξηίηζεο -Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

6ν Γεκνηηθό ρνιείν 
(ην πξωί), 2ν & 3ν 
Γπκλάζηα, 1ν Λύθεην & 
ΔΠΑΛ Άξγνπο 

  11 13 10 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 0 20 0 0 0 32 122,50 € 

24 
Άξγνο-Άθνβα-Καηζηθάληα 
κεζεκέξη κε ΤΝΟΓΟ 

6ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Άξγνπο 

  11     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5 0 4 0 0 0 9 28,36 € 

25 

Βειαληδηά-πειηωηάθη-
Καιακάθη-Κνπγέηθα-Κηβέξη-
Νέα Κίνο-Γαιακαλάξα-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην Νέαο Κίνπ & 
2ν, 3ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

    16 18 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
25 0 43 2 0 0 70 209,59 € 

26 
θαθηδάθη-Νέα Κίνο-
Γαιακαλάξα-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην Νέαο Κίνπ & 
2ν, 3ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

    19 19 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
22,5 0 20,5 0 0 0 43 144,76 € 

27 
Μύινη-Σεκέλην-Νέα Κίνο-
Γαιακαλάξα-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή  

Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο 
Κίνπ, Γπκλάζην Νέαο 
Κίνπ, & 4ν Γπκλάζην 
Άξγνπο & 2ν, 3ν 
Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

  6 15 25 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
21 0 19 0 0 0 40 134,83 € 

28 
Οηθηζκόο Καξαθάμαο Νέαο 
Κίνπ-Νέα Κίνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν & 
Γπκλάζην Νέαο Κίνπ 

  41 4   
ΜΔΓΑΛΟ  

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
3 0 0 0 0 0 3 58,34 € 

29 
Νέα Κίνο-Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

3ν Λύθεην Άξγνπο       50 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
4 0 11 0 0 0 15 52,69 € 

30 
Νέα Κίνο-Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

3ν Λύθεην Άξγνπο       50 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
4 0 11 0 0 0 15 52,69 € 
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31 

Λίκλεο-Πξνζύκλε-
Γαιακαλάξα-Άξγνο-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν,2ν, 
3ν, 4ν Γπκλάζηα & 1ν , 
2ν Λύθεην & ΔΠΑΛ  
Άξγνπο 

    16 16 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
23 4 29 0 0 8 64 253,56 € 

32 

Νέν Ζξαίν-Πνπιαθίδα-
Μηδέα-Παλαξίηη-Αγία 
Σξηάδα-Κνπξηάθη-Ππξγέια-
Άξγνο-Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

2ν, 3ν Γπκλάζηα & 1ν 
Λύθεην & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

    13 27 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
48 0 14 0 0 0 62 246,24 € 

33 
Άξγνο-Κνπξηάθη-Νέν 
Ζξαίν κόλν κεζεκέξη 

2ν, 3ν Γπκλάζηα  
Άξγνπο  

    13   
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 0 2 0 0 0 12 34,53 € 

34 
Σξίζηξαην-Ίλαρνο-Ήξα-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

3ν Γπκλάζην Άξγνπο     30   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 0 4 0 0 0 24 111,91 € 

35 
Σξίζηξαην-Ίλαρνο-Ήξα-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

1ν Λύθεην & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

      28 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 0 4 0 0 0 24 111,91 € 

36 
Μπόξζα-Φίρηηα-Μπθήλεο-
Μνλαζηεξάθη-Φίρηηα-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

3ν Γπκλάζην & 2ν, 3ν 
Λύθεηα & ΔΠΑΛ  
Άξγνπο 

    2 39 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
26 2 32 0 0 0 60 196,99 € 

37 
Μπόξζα-Φίρηηα-Μπθήλεο-
Μνλαζηεξάθη-Φίρηηα-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ 

    34   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 2 18 0 0 0 40 140,43 € 

38 
Διιεληθό-Κεθαιάξη-Άξγνο 
θαη επηζηξνθή 

4ν Γπκλάζην Άξγνπο     28   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 5 7 0 0 0 24 112,72 € 

39 
Νέεο & Παιηέο Δξγαηηθέο-
Παιηόππξγα-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή 

4ν Γπκλάζην Άξγνπο     25   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 0 0 0 0 14 73,76 € 

40 
Εόγθα-Διιεληθό-Κεθαιάξη-
Κόθια-Άξγνο-Γαιακαλάξα 
θαη επηζηξνθή 

 2ν Λύθεην & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

      31 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
19 6 9 0 0 6 40 189,55 € 

41 

Αγξηιίηζα-παλέηθα-
Μπνδνλειέηθα-Υνύλε-
ηαζέηθα-βάξλν-
Αεξνδξόκην-Άξγνο-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

1ν, 3ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

      39 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
28 0 18 0 0 0 46 164,34 € 

42 

Αγξηιίηζα-παλέηθα-
Μπνδνλειέηθα-Υνύλε-Δ.Π. 
Κνπηζνπνδίνπ-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ 

    28   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
27 0 25 0 0 0 52 174,56 € 

43 

Κεθαιόβξπζν-Γνύθα-
ηέξλα-Παλόξακα-
Κνπηζνπόδη-Άξγνο-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ, 3ν 
Γπκλάζην, 1ν, 3ν 
Λύθεην & ΔΠΑΛ  
Άξγνπο 

    3 15 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
31 2 35 0 0 15 83 228,00 € 

44 

Νενρώξη-Καπαξέιη-
Λπξθεία-Κνπηζνπόδη-
Δ.Π.Ννζνθνκείνπ- 2

ν
 ρικ 

Άξγνπο Κνξίλζνπ- Άξγνο -
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ, 3ν 
Γπκλάζην,1ν, 3ν 
Λύθεην & ΔΠΑΛ  
Άξγνπο 

    11 25 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
34 2 34 0 0 12 82 333,65 € 

45 

Μαιαλδξέλη-ρηλνρώξη-
Κνπηζνπόδη-Άξγνο-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ, 2ν, 4ν 
Γπκλάζηα & 1ν, 3ν 
Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

    13 23 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
26 3 26 0 0 7 62 246,66 € 

46 
Δ.Π. Κνπηζνπνδίνπ-
Κνπηζνπόδη θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ 

    30   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 2,6 0 0 0 16,6 80,15 € 

47 
Κνπηζνπόδη-Γαιακαλάξα 
θαη επηζηξνθή 

3ν Λύθεην Άξγνπο       34 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
15 0 13 0 0 0 28 104,62 € 
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48 
Ναύπιην-Πξνζύκλε θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    46   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 0 36 0 0 0 46 120,94 € 

49 
Ναύπιην-Μηδέα-
Ακπγδαιίηζα-Πξνζύκλε 
θαη επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    48   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
34 0 36 0 0 0 70 229,33 € 

50 

Βηβάξη-Σνιό-Αζίλε-
Λεπθάθηα-Δμώζηεο-Άξηα-
Δξγαηηθέο Καηνηθίεο 
Ναππιίνπ-Σίξπλζα-
Γαιακαλάξα-Πξνζύκλε 
θαη επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    31   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
50 5 44 0 0 0 99 348,96 € 

51 
Κεθαιάξη-Άξγνο-
Πξνζύκλε θαη επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    43   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
22 0 24 0 0 0 46 149,87 € 

52 

Κηβέξη-Μύινη-Σεκέλην-Νέα 
Κίνο-Λάινπθαο-Πιαηαλίηη-
Αλπθί-Πξνζύκλε θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    24   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
30 0 36 0 0 0 66 211,26 € 

53 

Καπαξέιη-Λπξθεία-
Παλόξακα-Κνπηζνπόδη-
Φίρηηα-Μπθήλεο-Πξνζύκλε 
θαη επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    16   
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
16 2 72 0 0 0 90 152,30 € 

54 
Υνύλε-Ήξα-Ίλαρνο-Νέν 
Ζξαίν-Πξνζύκλε θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    10   
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 0 36 0 0 0 46 78,33 € 

55 

Παιαηά Δπίδαπξνο-Άγηνο 
Γεκήηξηνο-Ππξγηώηηθα-
Άγηνο Αδξηαλόο-Κόκβνο 
Νέαο Σίξπλζαο-Παλαξήηη-
Αγία Σξηάδα-Πξνζύκλε θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    23   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
37 2 86 15 0 0 140 406,64 € 

  
  56 603 576 449           ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 1 7.641,82 € 

       
          ΚΟΣΟ 540 ΗΜΔΡΩΝ (3 Υ.ΔΣΗ) 4.126.582,80 € 

    
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
1684 

 
          ΚΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 20% 825.316,56 € 

       
          

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 30% 
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ) 
412.658,28 € 

       
          ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 5.364.557,64 € 

       
          ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ 6.652.051,47 € 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1% ΓΙΑ ΣΜΗΜΑ 1      49.518,99 €  
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ΣΜΗΜΑ 2-ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 
ΓΗΜΟΤ ΝΑΤΠΛΙΔΩΝ 

Σηκή θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέγηζηνπ θόζηνπο εκεξήζηνπ δξνκνινγίνπ=1,379 

        
                

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δίδνο 
Μεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Έκθνξηα ρηιηόκεηξα 
Μέγηζην 

Ηκεξήζην 
Κόζηνο 

Γξνκνινγίνπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 
κηθξή θιίζε 

(0-5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε (>5%) 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κηθξή θιίζε 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κεγάιε 

θιίζε 
ύλνιν 

1 
Μηδέα-Καηαπιηζκόο Ρνκά-
Αξγνιηθό-Αγία Σξηάδα θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγίαο Σξηάδαο 

  36     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12,5 0 7,5 6 0 0 26 121,14 € 

2 

Αζπξόβξπζε-ωιελάξη-
Παιαηνρώξα-Ππξγηώηηθα-
Άγηνο Αδξηαλόο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγίνπ Αδξηαλνύ   

  23     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 0 16 0 0 0 22 84,03 € 

3 

Αγία Κπξηαθή-Νέα 
Πνιηηεία-Νέν Ρνεηλό-Άγηνο 
Αδξηαλόο-Πξνθήηεο 
Ζιίαο-Άγηνο Αδξηαλόο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγίνπ Αδξηαλνύ   

2 44     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
24 0 4 0 0 0 28 153,93 € 

4 

Βίια Ακπγδαιίηζαο-
Ακπγδαιίηζα-Μηδέα-
Μάλεζε-Καηαπιηζκόο 
Ρνκά-Αλπθί θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

 Γεκνηηθό ρνιείν 
Αλπθίνπ 

  39     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
21 3,5 3,5 0 0 0 28 164,21 € 

5 
Παλαξίηη-Πνπιαθίδα-Αλπθί 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αλπθίνπ 

8 39     
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
7 0 7 0 0 0 14 65,38 € 

6 

Άλω θαη Κάηω Καξλεδέηθα 
-Καηζηγηαλλέηθα-
Σζαπξαιέηθα-Παξαιία 
Ηξίωλ-Άλω Ίξηα θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν  Άλω 
Ηξίωλ  

  26     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
22 2 8 0 0 0 32 165,24 € 

7 

Ίξηα-Άλω Κάληηα-Κάηω 
Κάληηα-Κάληηα-Βηβάξη-
Γξέπαλν θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Γξεπάλνπ 

8 29     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
16 2 20 4 0 0 42 164,36 € 

8 
Λεπθάθηα-Σνιό-Καιιηζέα- 
Γξέπαλν θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν & 
Γπκλάζην Γξεπάλνπ 

  20 23   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
15 5 4 0 0 0 24 146,37 € 

9 

Αγία Διενύζα-Άξηα-Αγία 
Κπξηαθή-Αξραηνινγηθόο 
ρώξνο Σίξπλζαο-
Καπνδίζηξηαο-Άγηνο 
ππξίδωλαο- Νέα Σίξπλζα 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν θαη 
Γεκνηηθό ρνιείν 
ρνιείν Νέαο Σίξπλζαο 

5 20     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ  
(25 ζέζεωλ) 

18 1 5 0 0 0 24 133,59 € 

10 

Νέα Σίξπλζα-
Καπνδίζηξηαο-Αγία 
Κπξηαθή-Άξηα κεζεκέξη 
(νινήκεξν) κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
ρνιείν Νέαο Σίξπλζαο 

  10     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5 0,5 2 0 0 0 7,5 27,02 € 

11 

Νέα Σίξπλζα-
Καπνδίζηξηαο-Αγία 
Κπξηαθή-Άξηα κεζεκέξη 
(νινήκεξν) κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν Νέαο 
Σίξπλζαο 

  10     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5 0,5 2 0 0 0 7,5 27,02 € 
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12 
Αγία Παξαζθεπή-Αζίλε-
Σνιό θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Σνινύ 

  46     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
5 3 4   0 0 12 68,85 € 

13 
Αγία Διενύζα-Αγία Μνλή-
Άξηα θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

6ν Γεκνηηθό ρνιείν  
Ναππιίνπ   

  22     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
(25 ΘΔΔΩΝ) 

11 1 0 0 0 0 12 79,22 € 

14 
Δ.Π. Δμώζηε-Άξηα θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

6ν Γεκνηηθό ρνιείν  
Ναππιίνπ   

  25     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
(25 ΘΔΔΩΝ) 

5 2 0 0 0 0 7 61,17 € 

15 

Ζξαίν-Λάινπθαο-Δ.Π. 
Αξγνιηθνύ-Αγία Σξηάδα 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γπκλάζην & Λύθεην 
Αγίαο Σξηάδαο 

    12 15 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
18 0 3 0 0 0 21 124,09 € 

16 
Αλπθί-Πιαηαλίηη-Αγία 
Σξηάδα θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην & Λύθεην 
Αγίαο Σξηάδαο 

    8 18 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
7 0 2,5 0 0 0 9,5 52,69 € 

17 

Ακπγδαιίηζα-Μάλεζε-
Γελδξά-Δ.Π.Πνπιαθίδαο-
Αγία Σξηάδα-Παλαξίηη-Αγία 
Σξηάδα θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην & Λύθεην 
Αγίαο Σξηάδαο 

    26 16 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
21 2 3 0 0 0 26 126,59 € 

18 
Αξαρλαίν-Ακαξηαλόο-
Μηδέα-Αγία Σξηάδα θαη 
επηζηξνθή  

Γπκλάζην & Λύθεην  
Αγίαο Σξηάδαο 

    10 24 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 5 8 0 0 22 45 269,13 € 

19 

Καξλεδέηθα-Άλω Ίξηα-Ίξηα-
Παξαιία Ηξίωλ-Άλω 
Κάληηα & Κάηω Κάληηα-
Κάληηα-Βηβάξη-Γξέπαλν 
θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην Γξεπάλνπ     30   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 2 28 4 0 0 54 173,82 € 

20 
Λεπθάθηα-Αγία 
Παξαζθεπή-Αζίλε-
Γξέπαλν θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην Γξεπάλνπ     30   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6,5 0 6,5 0 0 0 13 52,69 € 

21 

Άλω Καξλεδέηθα-
Καηζηγηαλέηθα-Άλω Ίξηα-
Παξ.Ηξίωλ-Ηξηα-Άλω 
Κάληηα-Κάηω Κάληηα-
Κάληηα-Βηβάξη-Γξέπαλν-
Άξηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν Γπκλάζην θαη 1ν, 2ν 
Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

    3 36 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
42 2 40 4 0 0 88 298,44 € 

22 

Άλω Καξλεδέηθα-
Καηζηγηαλέηθα-Άλω Ίξηα-
Παξ.Ηξίωλ-Ηξηα-Άλω 
Κάληηα-Κάηω Κάληηα-
Κάληηα-Βηβάξη-Γξέπαλν-
Άξηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν, 2ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

      37 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
42 2 40 4 0 0 88 298,44 € 

23 

Σνιό-Αζίλε-Αγία 
Παξαζθεπή-Λεπθάθηα-
Άξηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν, 2ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

      36 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
17 5 10 0 0 0 32 136,92 € 

24 

Καζηξάθη - Σνιό-Αζίλε--
Αγία Παξαζθεπή-
Λεπθάθηα-Άξηα-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

2ν Γπκλάζηo θαη 1ν, 2ν 
Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

    1 46 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
19 5 10 0 0 0 34 144,26 € 

25 

Σνιό-Αζίλε-Αγία 
Παξαζθεπή-Λεπθάθηα-
Αξηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν, 2ν Λύθεηα & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

      46 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
17 5 10 0 0 0 32 136,92 € 

26 
Αγία Διενύζα-Δμώζηεο-
Άξηα-Αγία Μνλή-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

1ν & 2ν Γπκλάζηα 
Ναππιίνπ 

    33   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 1 0 0 0 0 13 70,35 € 

27 
Αγία Διενύζα-Δμώζηεο-
Άξηα-Αγία Μνλή-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

1ν & 2ν Γπκλάζηα 
Ναππιίνπ 

    40   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 1 0 0 0 0 13 70,35 € 
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28 
Αγία Διενύζα-Δμώζηεο-
Άξηα-Αγία Μνλή-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

1ν & 2ν Γπκλάζηα 
Ναππιίνπ 

    40   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 1 0 0 0 0 13 70,35 € 

29 
Άγηνο Αδξηαλόο-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

1ν, 2ν Γπκλάζηα θαη 
1ν, 2ν Λύθεηα  
Ναππιίνπ  

    23 25 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 0 3 0 0 0 15 70,59 € 

30 
Άγηνο Αδξηαλόο-Ναύπιην 
κόλν κεζεκέξη 

1ν, 2ν Λύθεηα  
Ναππιίνπ 

      25 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 0 1,5 0 0 0 7,5 35,30 € 

31 

Πξνθήηεο Ζιίαο-Άγηνο 
Αδξηαλόο-Νέα Πνιηηεία-
Άξηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γπκλάζην, 2ν 
Λύθεην & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

    6 6 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
24 0 3 0 0 0 27 78,25 € 

32 
Νέν Ρνεηλό-Αγία Κπξηαθή-
Ναύπιην θαη επηζηξνθή 

1ν, 2ν Γπκλάζηα 
Ναππιίνπ 

    29   
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
16 0 3 0 0 0 19 91,67 € 

33 

Νέν Ρνεηλό-Αγία Κπξηαθή-
Δμώζηεο-Αγία Διενύζα-
Άξηα-Αγία Μνλή-Ναύπιην 
θαη επηζηξνθή 

1ν, 2ν & ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ 

      31 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
28 1 3 0 0 0 32 148,13 € 

34 

Αξραία θαη Νέα Σίξπλζα-
Καπνδίζηξηαο (Καηεβαζηά-
Μπνπλέηθα)-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν & 2ν Γπκλάζηα & 1o 
ΓΔΛ Ναππιίνπ 

    41 1 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
17 0 3 0 0 0 20 96,94 € 

35 
Ππξγηώηηθα-Αξραία & Νέα 
Σίξπλζα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν & 2ν Γπκλάζην & 1ν 
& 2ν Λύθεηα Ναππιίνπ 

    16 29 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
18 0 14 0 0 0 32 118,14 € 

36 
Ππξγηώηηθα-Αξραία & Νέα 
Σίξπλζα-Ναύπιην κόλν 
κεζεκέξη 

1ν & 2ν Λύθεηα 
Ναππιίνπ 

      29 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
9 0 7 0 0 0 16 59,07 € 

37 

Αξαρλαίν-Μηδέα-
Πνπιαθίδα-Παλαξήηη-Αγία 
Σξηάδα-Αξγνιηθό-Νέα 
Σίξπλζα-Δξγ.Καηνηθίεο 
Ναππιίνπ-Άξηα θαη 
επηζηξνθή 

ΔΠΑΛ Ναππιίνπ       15 
ΜΗΚΡΟ  

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
44 5 21 0 0 22 92 294,57 € 

   
23 389 371 435 

 
        ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 2 4.479,23 € 

        
        ΚΟΣΟ 540 ΗΜΔΡΩΝ (3 Υ.ΔΣΗ) 2418784,2 

        
        ΚΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 20% 483.756,84 € 

     
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
1218 

 
        

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 30% 
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ) 
241.878,42 € 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 3.144.419,46 € 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ 3.899.080,13 € 

 

ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1% ΓΙΑ ΣΜΗΜΑ 2   29.025,41 € 
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ΣΜΗΜΑ 3-ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΠΙΓΑΤΡΟΤ 

Σηκή θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέγηζηνπ θόζηνπο εκεξήζηνπ δξνκνινγίνπ=1,379 

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δίδνο 
Μεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Έκθνξηα ρηιηόκεηξα 
Μέγηζην 

Ηκεξήζην 
Κόζηνο 

Γξνκνινγίνπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 
κηθξή θιίζε 

(0-5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε (>5%) 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κηθξή θιίζε 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κεγάιε 

θιίζε 
ύλνιν 

1 

Κνιηάθη-Πίζζα- Άλω 
Δπίδαπξνο- Γαιάλε -
Παλωλήθωξνο - Αξραία 
Δπίδαπξνο θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αξραίαο Δπηδαύξνπ 

  18     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 1 8 18 0 4 37 111,66 € 

2 

Γηαιάζη-Άγηνο Γεώξγηνο - 
Λαγθάδα - Μνπξάηαγα -
Αξραία Δπίδαπξνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Νεπηαγωγείν θαη 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Αξραίαο Δπηδαύξνπ 

5 7     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
14 0 2 0 0 0 16 62,59 € 

3 

Αξραία Δπίδαπξνο-
Λαγθάδα-Άλω Δπίδαπξνο 
ην κεζεκέξη (νινήκεξν) κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αξραίαο Δπηδαύξνπ 

  9     
 ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
8 0 1 0 0 0 9 33,11 € 

4 
Καιπβέηθα-Σξαρεηά-Αδάκη-
Κνξώλη-Λπγνπξηό θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

1ν, 2ν Νεπηαγωγεία & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Λπγνπξηνύ 

7 24     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 0 12 18 2 4 46 194,11 € 

5 

Άγηνο Γεκήηξηνο-
Αξθαδηθό-Γηαλλνπιέηθα-
Κνθθηλάδεο-πειεία-
Σαπία-Λπγνπξηό θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

1 & 2ν Νεπηαγωγεία & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
(κόλν ην πξωί), 
Γπκλάζην θαη Λύθεην 
Λπγνπξηνύ 

2 15 13 7 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
18 2 11 2 0 0 33 155,44 € 

6 
Λπγνπξηό-Σαπία-πειεία-
Κνθθηλάδεο-Αξθαδηθό 
κεζεκέξη κε ΤΝΟΓΟ 

1ν & 2ν Νεπηαγωγεία 
& Γεκνηηθό ρνιείν 
Λπγνπξηνύ 

2 15     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
8 0 5 0 0 0 13 38,22 € 

7 

Καιπβέηθα Δπηδαύξνπ-
Αξραία Δπίδαπξνο-Άγηνο 
Αλδξέαο-Λπγνπξηό θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην  Λπγνπξηνύ     46   
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 0 18 6 0 0 36 114,29 € 

8 

ηoξθ - Αξραία 
Δπίδαπξνο-Άλω 
Δπίδαπξνο-Ληκληάηε-
Λπγνπξηό θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην  & Λύθεην 
Λπγνπξηνύ 

    12 38 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 0 11 6 0 4 33 135,44 € 

9 

Ράδν-Καξαηδάο-Αγία 
Διέλε-Πνηακηά-Σξαρεηά-
Κνιηάθη-Αδάκη-Κνξώλη-
Λπγνπξηό θαη επηζηξνθή  

Γπκλάζην θαη Γεληθό 
Λύθεην Λπγνπξηνύ 

    29 12 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
12 2 16 28 0 8 66 250,73 € 

10 

Νέα Δπίδαπξνο-Παξαιία-
Αξρ.Δπίδαπξνο-Άγηνο 
Γεώξγηνο-Λαγθάδα-
ηξόθπινο-Γαιαλέηθα-
Νεξόκπινο-Λπγνπξηό θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην θαη Γεληθό 
Λύθεην Λπγνπξηνύ 

    35 14 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
20 3 15 21 11 0 70 247,64 € 

11 
Γήκαηλα (κέζω Ν.Δ.Ο.)-
Λπγνπξηό  θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην θαη Γεληθό 
Λύθεην Λπγνπξηνύ 

    12 15 
 ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
4 0 11 37 0 0 52 155,43 € 
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16 88 147 86 

 
        ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 3 1.498,66 € 

        
        ΚΟΣΟ 540 ΗΜΔΡΩΝ (3 Υ.ΔΣΗ) 809.276,40 € 

     
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
337 

 
        ΚΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 20% 161.855,28 € 

        
        

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 30% 
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ) 
80.927,64 € 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 1.052.059,32 € 

        
      

 
ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ 1.304.553,56 € 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1% ΓΙΑ ΣΜΗΜΑ 3    9.711,32 € 

 

 

 

ΣΜΗΜΑ 4-ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΗΜΟΤ ΔΡΜΙΟΝΙΓΑ 

Σηκή θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέγηζηνπ θόζηνπο εκεξήζηνπ δξνκνινγίνπ=1,379 

        
                

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δίδνο 
Μεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Έκθνξηα ρηιηόκεηξα 
Μέγηζην 

Ηκεξήζην 
Κόζηνο 

Γξνκνινγίνπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Νεπηαγσγείν Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 
κηθξή θιίζε 

(0-5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε (>5%) 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κηθξή θιίζε 

Υσκαηόδξνκνο 
κε κεγάιε 

θιίζε 
ύλνιν 

1 
Λνπθαΐηη-Ζιηόθαζηξν-
Δξκηόλε θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην θαη Λύθεην 
Δξκηόλεο 

    20 12 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
10 2 2 0 0 10 24 160,77 € 

2 
Μεηόρη-Πιέπη-Θεξκεζία-
Αριαδίηζα-Δξκηόλε θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην & Λύθεην 
Δξκηόλεο 

    22 15 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
18 0 20 0 0 0 38 125,45 € 

3 

Κηλέηα-Κνπβέξηα-Άγηνη 
Αλάξγπξνη-Κάπαξη-
Δξκηόλε θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθό ρνιείν, 
Γπκλάζην θαη Λύθεην 
Δξκηόλεο 

  5 5 5 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
28 0 0 0 0 0 28 110,63 € 

4 
Γίδπκα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην, Λύθεην & 
ΔΠΑΛ Κξαληδίνπ 

    19 20 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
7 8 12 8 0 0 35 135,86 € 

5 
Δπξύηεξε πεξηνρή 
Κξαληδίνπ-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

ΓΔΛ Κξαληδίνπ       38 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
6 8 0 0 0 0 14 88,61 € 

6 
Φνύξλνη-Κάκπνο-Κξαλίδη 
θαη επηζηξνθή 

Γπκλάζην, Λύθεην & 
ΔΠΑΛ Κξαληδίνπ 

    8 10 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
7 8 7 0 0 0 22 64,40 € 

7 
Μεηόρη-Θεξκεζία-
Δξκηόλε-Κηλέηα-Απιώλα-
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή  

Γπκλάζην, Λύθεην & 
ΔΠΑΛ Κξαληδίνπ 

    2 10 
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
40 8 32 0 0 0 80 182,46 € 

8 

Πεηξνζάιαζζα-
Φιάκπνπξα-Παληάλαζζα-
Πνξηνρέιη-Κνθθηλάξη 
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθά ρνιεία 
Πνξηνρειίνπ & 1ν 
Κξαληδίνπ (ην πξωί), 
Γπκλάζην, Λύθεην & 
ΔΠΑΛ Κξαληδίνπ 

  8 9 7 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
22 2 10 0 0 0 34 167,52 € 

9 

Κξαλίδη-Πνξηνρέιη-
Φιάκπνπξα-
Πεηξνζάιαζζα ην 
κεζεκέξη κε ΤΝΟΓΟ 

Γεκνηηθά ρνιεία 
Πνξηνρειίνπ & 1ν 
Κξαληδίνπ 

  8     
ΜΗΚΡΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
11 1 5 0 0 0 17 48,50 € 
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10 

Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ- 
Ρορτοχζλι-Κρανίδι & 
επιςτροφι 

Νθπιαγωγείο, Δθμοτικό 
Σχολείο Ρορτοχελίου & 
Δθμοτικό Σχολείο 
Κρανιδίου 

20 20     
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
8,5 3 10   6   27,5 111,52 € 

11 

Ξενοδοχείο ΓΑΛΑΞΙΑΣ- 
Ρορτοχζλι-Κρανίδι & 
επιςτροφι 

Γυμνάςιο και Λφκεια 
Κρανιδίου 

    20 20 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
8,5 2 10   6   26,5 105,56 € 

   
20 41 105 137 

 
        ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ 4 1.301,28 € 

     
ΤΝΟΛΟ 

ΜΑΘΖΣΩΝ 
303 

 
        ΚΟΣΟ 540 ΗΜΔΡΩΝ (3 Υ.ΔΣΗ) 702.691,20 € 

        
        ΚΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 20% 140.538,24 € 

        
        

ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 30% 
(ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 

ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ) 
70.269,12 € 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ 913.498,56 € 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ 

1.132.738,21 
€ 

ΠΟΟ ΕΓΓΤΗΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ 1% ΓΙΑ ΣΜΗΜΑ 4    8.432,29 €    

 

 

ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΑ ΣΜΗΜΑΣΑ 5-102 ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΝΔΟΤ ΓΙΔΘΝΗ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ 

Σηκή θαπζίκνπ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ κέγηζηνπ θόζηνπο εκεξήζηνπ δξνκνινγίνπ=1,379 

Α/Α ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜΔΝΔ 
ΥΟΛΙΚΔ ΜΟΝΑΓΔ 

ΑΡΙΘΜΟ ΜΑΘΗΣΩΝ  

Δίδνο 
Μεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Έκθνξηα ρηιηόκεηξα 

Μέγηζην 
Ηκεξήζην Κόζηνο 

Γξνκνινγίνπ 
(ρσξίο ΦΠΑ) 

Δγγύεζε 
ζπκκεηνρή

ο 
Νεπηαγ
σγείν 

Γεκνηηθό Γπκλάζην Λύθεην 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε 

Δληόο 
πόιεσο κε 

κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Δθηόο 
πόιεσο κε 

κηθξή 
θιίζε (0-

5%) 

Δθηόο 
πόιεσο 

κε κεγάιε 
θιίζε 
(>5%) 

Υσκαηόδξ
νκνο κε 
κηθξή 
θιίζε 

Υσκαηόδ
ξνκνο κε 
κεγάιε 
θιίζε 

ύλνιν 

5 

Νέα Δπίδαπξνο-Παιαηά 
Δπίδαπξνο-Λπγνπξηό-
Άγηνο Γεκήηξηνο-
Ππξγηώηηθα-Άξηα (ΔΠΑΛ)-
επξ.πεξηνρή 
Γαιακαλάξαο-
Γαιακαλάξα θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γπκλάζην 
Ναππιίνπ, ΔΠΑΛ 
Ναππιίνπ & ΔΠΑΛ 
Άξγνπο 

    2 33 
ΜΔΓΑΛΟ 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 
38 6 61 24 0 0 129 410,74 € 2.661,60 € 

6 
Καξέαο-Παξαιία-Νέα 
Δπίδαπξνο θαη επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο 
Δπηδαύξνπ 

  3     ΣΑΞΗ 6 8 7 6 4 4 35 54,28 € 351,73 € 

7 
Μάξκαξα-Παξαιία-Νέα 
Δπίδαπξνο θαη επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο 
Δπηδαύξνπ 

  3     ΣΑΞΗ 10 3 2     8 23 42,00 € 272,16 € 

8 
Γθάηδηα-Άγηνο Γεκήηξηνο 
θαη επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγίνπ Γεκεηξίνπ 

  1     ΣΑΞΗ   2   7     9 24,58 € 159,28 € 

9 
Βειαληδηά-Κηβέξη θαη 
επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κηβεξίνπ 

1 2     ΣΑΞΗ 0,6 0,4 20       21 34,80 € 225,50 € 

10 
Αριαδόθακπνο-Καιακάθη-
Κηβέξη θαη επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν Κηβεξίνπ 2       ΣΑΞΗ 0,6 5,5 8 32 1,6   47,7 65,34 € 423,40 € 
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11 
Λεπθάθηα-Γξέπαλν θαη 
επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν 
Γξεπάλνπ 

1       ΣΑΞΗ 2,4 1,2 7       10,6 25,60 € 165,89 € 

12 
Άξηα-Πξνζύκλε θαη 
επηζηξνθή 

Μνπζηθό ρνιείν 
Αξγνιίδαο 

    2   ΣΑΞΗ   2 44       46 58,80 € 381,02 € 

13 
Γαιαηάο-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  2     ΣΑΞΗ   1,5 94,5       96 121,50 € 787,32 € 

14 
Απιώλα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 3   10       13 27,62 € 178,98 € 

15 
Πξνζύκλε-Νέν Ζξαίν θαη 
επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν Νένπ 
Ζξαίνπ 

3       ΣΑΞΗ 1,4 1,4 13,2       16 30,56 € 198,03 € 

16 
Άλω Ίξηα-Παξαιία Ηξίωλ 
θαη επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν Παξαιίαο 
Ηξίωλ 

2       ΣΑΞΗ 5,6           5,6 21,16 € 137,12 € 

17 
Αξραία Δπίδαπξνο-
Λαγθάδα ην κεζεκέξη 
(νινήκεξν) 

Νεπηαγωγείν Αξραίαο 
Δπηδαύξνπ 

1       ΣΑΞΗ 0,7   1,5       2,2 9,58 € 62,08 € 

18 
Άγηνο Πξνθόπηνο-
ηαζέηθα-Υνύλε ην 
κεζεκέξη (νινήκεξν) 

Νεπηαγωγείν Αγίνπ 
Πξνθνπίνπ 

3       ΣΑΞΗ     10       10 16,80 € 108,86 € 

19 

Άγηνο Πξνθόπηνο-
παλέθα-Αγξηιίηζα-
Μεξθνύξη ην κεζεκέξη 
(νινήκεξν) 

Νεπηαγωγείν Αγίνπ 
Πξνθνπίνπ 

3       ΣΑΞΗ 2   14,5 2     18,5 25,46 € 164,98 € 

20 
Άγηνο ηέθαλνο-
επξ.πεξηνρή Αγξηιίηζαο-
Αγξηιίηζα θαη επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγξηιίηζαο 

  2     ΣΑΞΗ   2 4 3   8 17 34,24 € 221,88 € 

21 
Αγξηιίηζα-Άγηνο Γεώξγηνο-
Καξπά ην κεζεκέξη 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Αγξηιίηζαο 

  3     ΣΑΞΗ 1   1,5 5     7,5 15,17 € 98,30 € 

22 
Αιέα-θνηεηλή θαη 
επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν 
θνηεηλήο 

  3     ΣΑΞΗ   1 12 8     21 35,70 € 231,34 € 

23 
Γίδπκα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

3ν Νεπηαγωγείν 
Κξαληδίνπ (ΣΔ) & 
Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

1 2     ΣΑΞΗ 3 2 14 10     29 44,42 € 287,84 € 

24 
Γίδπκα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

3ν Νεπηαγωγείν 
Κξαληδίνπ (ΣΔ) & 
Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

1 2     ΣΑΞΗ 3 2 14 10     29 44,42 € 287,84 € 

25 
Λνπθαϊηη-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  3     ΣΑΞΗ   1,5 20 10     31,5 46,00 € 298,08 € 

26 
Πνξηνρέιη-Κάκπνο 
Κξαληδίνπ-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

3ν Νεπηαγωγείν 
Κξαληδίνπ (ΣΔ), Δηδηθό 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Δξκηνλίδαο & 1ν 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

1 2     ΣΑΞΗ 4 4 12 7 7   34 51,14 € 331,39 € 

27 
Πνξηνρέιη-Κάκπνο 
Κξαληδίνπ-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

3ν Νεπηαγωγείν 
Κξαληδίνπ (ΣΔ), Δηδηθό 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Δξκηνλίδαο & 1ν 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

1 2     ΣΑΞΗ 4 4 12 7 7   34 51,14 € 331,39 € 

28 
Πεξηβόιηα Δξκηόλεο-
Δξκηόλε-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  3     ΣΑΞΗ 8 1 12   4   25 41,16 € 266,72 € 
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29 
Πεξηβόιηα Δξκηόλεο-
Δξκηόλε-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  3     ΣΑΞΗ 8 1 12   4   25 41,16 € 266,72 € 

30 
Κνηιάδα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 
ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  2     ΣΑΞΗ 3 1 7       11 33,84 € 219,28 € 

31 
Κόζηα (ιηκαλάθη)-Κξαλίδη 
θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Δξκηνλίδαο 

  1     ΣΑΞΗ 5 7 15       27 51,28 € 332,29 € 

32 
Κνηιάδα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

1ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ  

  3     ΣΑΞΗ 3 3 7       13 28,56 € 185,07 € 

33 
Κξαλίδη-Πεηξνζάιαζζα ην 
κεζεκέξη 

1ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ   2 17       19 25,94 € 168,09 € 

34 
Φνύξλνη-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 1 1 14       16 30,34 € 196,60 € 

35 
Φνύξλνη-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 1 1 14       16 30,34 € 196,60 € 

36 
Ούξεδα-Βαζύ Πνηάκη-
Λνπηξό-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  2     ΣΑΞΗ   1 25       26 39,58 € 256,48 € 

37 
Ούξεδα-Βαζύ Πνηάκη-
Λνπηξό-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  2     ΣΑΞΗ   1 25       26 39,58 € 256,48 € 

38 
Φνύξλνη-Βιαρνπνπιέηθα-
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή 

2ν Νεπηαγωγείν & 2ν 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

1 2     ΣΑΞΗ 1 1 14       16 30,34 € 196,60 € 

39 
Φνύξλνη-Βιαρνπνπιέηθα-
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 1 1 14       16 30,34 € 196,60 € 

40 
Βεξβεξόληα-νξόζη-
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 2 7 11       20 36,22 € 234,71 € 

41 
Βεξβεξόληα-νξόζη-
Κξαλίδη θαη επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 2 7 11       20 36,22 € 234,71 € 

42 
Πεηξνζάιαζζα-
Φιάκπνπξα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ   7 21       28 43,36 € 280,97 € 

43 
Πεηξνζάιαζζα-
Φιάκπνπξα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ   7 21       28 43,36 € 280,97 € 

44 
Πεηξνζάιαζζα-
Φιάκπνπξα-Κξαλίδη θαη 
επηζηξνθή 

2ν Γεκνηηθό ρνιείν 
Κξαληδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ   7 21       28 43,36 € 280,97 € 

45 
Μεηόρη-Θεξκεζία θαη 
επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Θεξκεζίαο 

1 2     ΣΑΞΗ 1   15       16 30,04 € 194,66 € 

46 
Μεηόρη-Θεξκεζία θαη 
επηζηξνθή 

Νεπηαγωγείν & 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Θεξκεζίαο 

1 2     ΣΑΞΗ 1   15       16 30,04 € 194,66 € 

47 
Μπνιέϊθα-Πεγάδηα-
Θεξκεζία θαη επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Θεξκεζίαο 

  3     ΣΑΞΗ 8,8   17       25,8 40,92 € 265,16 € 

48 
Άξηα-Νέα Σίξπλζα θαη 
επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν Νέαο 
Σίξπλζαο 

  1     ΣΑΞΗ 6 2 4       12 27,94 € 181,05 € 

49 Ναύπιην-Αξγνιηθό-Άξγνο 
θαη επηζηξνθή κε 

Δηδηθό Νεπηαγωγείν 
Ναππιίνπ 

2       ΣΑΞΗ 7,2   22,8       30 52,36 € 339,29 € 
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ΤΝΟΓΟ 

50 
Ακαξηαλόο-Λάινπθαο-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

Δηδηθό Νεπηαγωγείν 
Ναππιίνπ θαη Δηδηθό 
Γεκνηηθό ρνιείν 
Άξγνπο 

1 2     ΣΑΞΗ 18   12       30 46,84 € 303,52 € 

51 
Νέα Κίνο-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 5   9       14 36,78 € 238,33 € 

52 
Μύινη-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 5   20       25 47,18 € 305,73 € 

53 
Μπόξζα-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή  

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  2     ΣΑΞΗ 6 2 22       30 44,94 € 291,21 € 

54 
Μαιαληξέλη-Αξγνο θαη 
επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  1     ΣΑΞΗ 3,5 1,5 22 6     33 47,72 € 309,23 € 

55 
Παι.Δπίδαπξνο-
Λπγνπξηό-Αγ.Γεκήηξηνο-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 14   94 12     120 132,30 € 857,30 € 

56 
Καζηξάθη-Αγ.Αδξηαλόο-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  2     ΣΑΞΗ 15   37       52 67,00 € 434,16 € 

57 
Άξηα-Νέα Σίξπλζα-Άξγνο 
θαη επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 8   28       36 50,40 € 326,59 € 

58 
Νέν Ρνεηλό-Νέα Σίξπλζα-
Άξγνο θαη επηζηξνθή 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 8   20       28 42,84 € 277,60 € 

59 
Ναύπιην-Άξγνο θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 6,4   17,6       24 46,52 € 301,45 € 

60 
Άξγνο-Ναύπιην-Καζηξάθη 
ην κεζεκέξη (νινήκεξν) 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 6   14       20 27,51 € 178,26 € 

61 
Άξγνο-Φίρηηα-θνηεηλή ην 
κεζεκέξη (νινήκεξν) 

Δηδηθό Γεκνηηθό 
ρνιείν Άξγνπο 

  3     ΣΑΞΗ 9 2 39 15     65 72,87 € 472,20 € 

62 
Διιεληθό-Άξγνο-Ππξγέια 
θαη επηζηξνθή 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 15   12       27 43,36 € 280,97 € 

63 
Ναύπιην-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 9   10       19 34,54 € 223,82 € 

64 
Ναύπιην-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 9   10       19 42,34 € 274,36 € 

65 
Ράδν-Αδάκη-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 14,2 2 70,8 25 8   120 151,62 € 982,50 € 

66 
Λπγνπξηό-Ναύπιην-
Ππξγέια θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     2   ΣΑΞΗ 14,5   54,5       69 90,76 € 588,12 € 

67 
Άζηξνο-Καιακάθη-Κηβέξη-
Ππξγέια θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 22 3 50 8     83 107,34 € 695,56 € 

68 
Αζίλε-Ναύπιην-
Πνπιαθίδα-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 20   30       50 73,96 € 479,26 € 

69 
Νέα Κίνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 10   8       18 33,82 € 219,15 € 

70 
Λίκλεο-Άξγνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 23 3 14     9 49 77,42 € 501,68 € 
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71 
Λπξθεία-ρνηλνρώξη-
Άξγνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 14 4 38   6 2 64 89,08 € 577,24 € 

72 
Άξγνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 12           12 36,36 € 235,61 € 

73 
Άξγνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 12           12 36,36 € 235,61 € 

74 
Άξγνο-Ππξγέια θαη 
επηζηξνθή κε ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     3   ΣΑΞΗ 12           12 36,36 € 235,61 € 

75 
Άγηνο Αδξηαλόο-Μηδέα-
Ππξγέια θαη επηζηξνθή κε 
ΤΝΟΓΟ 

ΔΔΔΔΚ     2   ΣΑΞΗ 26   17       43 68,60 € 444,53 € 

76 
Πνπιαθίδα-Παλαξίηη-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 6   25       31 45,26 € 293,28 € 

77 

Άγηνο Αληξέαο Αξθαδίαο-
Βειαληδηά-Κεθαιάξη-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   

ΔΗΓΗΚΑ 
ΓΗΑΜΟΡΦΩΜ
ΔΝΟ ΟΥΖΜΑ 

ΓΗΑ 
ΑΜΑΞΗΓΗΟ 

29 5 110 8     152 397,60 € 2.576,45 € 

78 
Σξίπνιε Αξθαδίαο-(κέζω 
ΝΔΟ)-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 22   78 40     140 155,82 € 1.009,71 € 

79 
Σξίπνιε Αξθαδίαο-Ρίδεο 
Αξθαδίαο-(κέζω Ν.Δ.Ο) 
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 26   104 40     170 185,02 € 1.198,93 € 

80 

Θεξκεζία-Δξκηόλε-
Κνθθηλάξη Κξαληδίνπ-
Λπγνπξηό-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    4   ΣΑΞΗ 22 15 98 54     189 208,32 € 1.349,91 € 

81 
Νέα Δπίδαπξνο-Άγηνο 
Γεκήηξηνο-Ππξγηώηηθα-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    4   ΣΑΞΗ 7,5 3 41,5 40     92 108,36 € 702,17 € 

82 
Νέα Κίνο-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 11   15       26 41,58 € 269,44 € 

83 
Νέα Κίνο-Ναύπιην-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 
κε ΤΝΟΓΟ 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   

ΔΗΓΗΚΑ 
ΓΗΑΜΟΡΦΩΜ
ΔΝΟ ΟΥΖΜΑ 

ΓΗΑ 
ΑΜΑΞΗΓΗΟ 

13   15       28 95,69 € 620,07 € 

84 
ρνηλνρώξη-Κνπηζνπόδη-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    2   ΣΑΞΗ 21 1,8 40,2   4,4   67,4 84,30 € 546,26 € 

85 
θνηεηλή-Νεκέα-Φίρηηα-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 28 4 98 30     160 176,20 € 1.141,78 € 
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86 
Λίκλεο-Νέν Ζξαίν-Άξγνο-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 31 5 35     7 78 98,70 € 639,58 € 

87 
Άξγνο-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 13   22       35 50,50 € 327,24 € 

88 
Άξγνο-Γαιακαλάξα-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 15   25       40 55,66 € 360,68 € 

89 
Άξγνο-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 13   22       35 50,50 € 327,24 € 

90 
Καξαζώλα-Ναύπιην-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 9 4 6       19 35,80 € 231,98 € 

91 
Δξγαηηθέο Καηνηθίεο 
Ναππιίνπ-Ναύπιην-
Λεπθάθηα θαη επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 16   8       24 40,74 € 264,00 € 

92 
Ναύπιην-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 7   6       13 28,46 € 184,42 € 

93 
Ναύπιην-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    3   ΣΑΞΗ 7   6       13 28,46 € 184,42 € 

94 
Γξέπαλν-Λεπθάθηα θαη 
επηζηξνθή 

Δληαίν Δηδηθό 
Δπαγγεικαηηθό 
Γπκλάζην-Λύθεην 
Αξγνιίδαο (ΔΔΔΓΛ) 

    2   ΣΑΞΗ 3   7       10 24,78 € 160,57 € 

95 

Κηβέξη-Ναύπιην κε 
επηζηξνθή (κε εηδηθό 
βνεζεηηθό πξνζωπηθό 
πνπ ζα νξηζζεί από ην 
ΚΔΓΤ) 

1 Γπκλάζην Ναππιίνπ     1   ΣΑΞΗ 6,5   26,5       33 47,26 € 306,24 € 

96 
Κηόζθα Νέαο Σίξπλζαο-
Ναύπιην θαη επηζηξνθή 

5ν Γεκνηηθό ρνιείν & 
1ν Γπκλάζην Ναππιίνπ  

  1 1   ΣΑΞΗ 2,4   3,6       6 20,88 € 135,30 € 

97 
Κάληηα-Ναύπιην θαη 
επηζηξνθή 

1ν Γεκνηηθό ρνιείν & 
1ν Γπκλάζην Ναππιίνπ 

  1 1   ΣΑΞΗ 8   27 7     42 56,80 € 368,06 € 

98 
Υνπληαιέηθα-Λπγνπξηό θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην θαη ΓΔΛ 
Λπγνπξηνύ 

    1 1 ΣΑΞΗ 4   3   4   11 26,78 € 173,53 € 

99 
Λνπθαΐηη-Ζιηόθαζηξν-
Δξκηόλε θαη επηζηξνθή 

1 Νεπηαγωγείν 
Δξκηόλεο 

3       ΣΑΞΗ 5,2 2 10,8     4,4 22,4 38,98 € 252,59 € 

100 
Λνπθαΐηη-Ζιηόθαζηξν θαη 
επηζηξνθή 

Γεκνηηθό ρνιείν 
Ζιηνθάζηξνπ 

  3     ΣΑΞΗ 2 2       4,4 8,4 25,08 € 162,52 € 

101 
Άξγνο-Κνπηζνπόδη θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ 

  1     ΣΑΞΗ 13   8,4   2   23,4 39,96 € 258,94 € 

102 
ηέξλα-Κνπηζνπόδη θαη 
επηζηξνθή 

Γπκλάζην 
Κνπηζνπνδίνπ 

  3     ΣΑΞΗ 4   24   2   30 44,32 € 287,19 € 
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29 126 105 34 

 
        

ΗΜΔΡΗΙΟ ΚΟΣΟ 
ΜΔΜΟΝΩΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 5-

102 
            5.893,96 €  

 

        
        ΚΟΣΟ 540 ΗΜΔΡΩΝ (3 Υ.ΔΣΗ)       3.182.738,40 €  

 

        
        ΚΟΣΟ ΠΡΟΑΙΡΔΗ 20%         636.547,68 €  

 

    

ΤΝΟΛΟ 
ΜΑΘΖΣΩΝ 

294 
  

        
ΚΟΣΟ ΠΑΡΑΣΑΗ 30% 

(ΤΠΟΛΟΓΙΜΔΝΟ ΣΟ ΣΔΛΔΤΣΑΙΟ 
ΥΟΛΙΚΟ ΔΣΟ) 

        318.273,84 €  
 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΥΩΡΙ ΦΠΑ       4.137.559,92 €  

 

        
        ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΜΔ ΦΠΑ       5.130.574,30 €  

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεώζεσλ  

 

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Τα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ δρομολόγια 

εφόςον αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι παρόλο που ανικουν ςτθν ίδια 

λειτουργικι ηϊνθ αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ότι αυτά 

μποροφν να πραγματοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των 

μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ. Επιςθμαίνεται ότι τα δρομολόγια κα πρζπει να 

εκτελοφνται όπωσ ακριβϊσ αποτυπϊνονται ςτθν οικεία ςφμβαςθ χωρίσ ςυγχϊνευςθ τουσ, επί 

ποινι αποκλειςμοφ.  

2. Τυχόν τροποποίθςθ των αρχικϊν δρομολογίων τθσ διακιρυξθσ γίνεται ςφμφωνα με το 

μακθματικό τφπο που ιςχφει (ςτθ διακιρυξθ) λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκπτωςθ τθσ 

προςφοράσ του αναδόχου για το ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο. 

3. Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ αναδόχουσ:  

i. Στισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, εφόςον αυτοί ειδοποιθκοφν από 

το Διευκυντι του ςχολείου με τον προςφορότερο τρόπο τουλάχιςτον είκοςι τζςςερισ ϊρεσ πριν, 

και ειδικότερα: 

 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία. 

 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, 

απεργίασ του διδακτικοφ προςωπικοφ.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων 

μακθτϊν.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, εφόςον τα 

ςχολεία παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

ii. Πταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ 

υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ 

και τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των μακθτϊν, χρθςιμοποιϊντασ το προςφορότερο 

Δ.Χ. αυτοκίνθτο. 

 

ΕΤΘΤΝΕ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 

 

1. Θα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ μακθτϊν.  

Το μεταφορικό μζςο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ από τα κακοριςμζνα 
μζρθ. Σε περίπτωςθ που προςωρινά ι και οριςτικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχοσ οφείλει να 
ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ γονείσ και να οριςκεί νζο ςθμείο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ. 
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2. Ο χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτα δυνατόσ και ο ανάδοχοσ 
πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από αυτιν εξαρτάται θ 
ζγκαιρθ ζναρξθ των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των μακθτϊν. 

3. Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα. 

4. Τα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό και ςτο 
πίςω μζροσ του οχιματοσ τθ λζξθ «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

5. Πλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν οπωςδιποτε 
ηϊνεσ αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ, πρζπει να παρζχουν 
αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ υπ’ αρικμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-
12-04), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005) καταργείται θ υπ’ αρικμ. ΣΤ/31333/1977 (Βϋ3) και 
θ υπ’αρικμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 1442) απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και 
Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν αςφαλείασ αυτοκινιτων που μεταφζρουν 
μακθτζσ και νιπια», εκτόσ και αν θ εν λόγω απόφαςθ τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ 
τροποποίθςι τθσ και κα κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  

Ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά τισ 
ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.  

6. Οι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ να είναι ςυνεργάςιμοι, να ςυμπεριφζρονται με ευγζνεια ςτουσ 
μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων ι των αναπλθρωτϊν τουσ, 
κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα είναι θ αρμόηουςα, από κάκε 
άποψθ. 

7. Οι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, που 
προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα τυχόν 
εμφανιηόμενα κζματα. Ρροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται από ςυμπεριφορά μακθτϊν και 
επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και 
ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται 
περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ καλζσ ςχζςεισ ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων 
μεταφοράσ. 

8. Οι ςυνοδοί που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναδόχουσ, όπου αυτό προβλζπεται από το δρομολόγιο, 
οφείλουν να είναι ενιλικα άτομα που θ φυςικι τουσ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ, τουσ 
επιτρζπουν να αςκιςουν τα κακικοντα του ςυνοδοφ. Επίςθσ οφείλουν να μθ ζχουν καταδικαςτεί για 
αδικιματα αςυμβίβαςτα με τον ρόλο τουσ. Ειδικότερα για τουσ ςυνοδοφσ ΑΜΕΑ, αν από τθν κατάςταςθ 
του μεταφερομζνου μακθτι υφίςταται ανάγκθ, πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςε παρόμοια 
κζςθ. Οι κφριεσ υποχρεϊςεισ των ςυνοδϊν είναι οι εξισ : 

 Κατά τθν επιβίβαςθ παραλαμβάνουν τα παιδιά από τθν μπροςτά πόρτα του λεωφορείου, τα 
βοθκοφν να ανζβουν, τα ςυνοδεφουν μζχρι τθ κζςθ τουσ και τα βοθκοφν να δζςουν τθ ηϊνθ 
αςφαλείασ τουσ, εάν δεν μποροφν μόνα τουσ. 

 Φροντίηουν για τθ τιρθςθ τθσ τάξθσ μζςα ςτο όχθμα, ϊςτε οι μακθτζσ να μθν ςθκϊνονται όρκιοι, 
να μθν ανοίγουν παράκυρα, να μθν προξενοφν φκορζσ και γενικά να είναι ιςυχοι, προκειμζνου ο 
οδθγόσ να κάνει απερίςπαςτοσ τθ δουλειά του. 

 Κατά τθν άφιξθ ςτθ ςχολικι μονάδα κα ςυνοδεφoυν τα παιδιά ζωσ τθν εξωτερικι πόρτα (αφλειο 
χϊρο) του ςχολείου από όπου κα τα παραλαμβάνει ο εκπαιδευτικόσ. Θ ίδια διαδικαςία κα ιςχφει 
αντίςτροφα για το μεςθμζρι. Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει πρόςβαςθ του μεταφορικοφ 
μζςου μπροςτά ςτθν είςοδο του ςχολείου κα ςυνοδεφει πεηόσ τα παιδιά ζωσ τθν εξωτερικι πόρτα 
του ςχολείου. 

 Κατά τθν αποβίβαςθ βοθκοφν τα παιδιά να βγάλουν τισ ηϊνεσ αςφαλείασ εάν χρειάηεται και να 
κατζβουν από το λεωφορείο ϊςτε να παραλθφκοφν από τουσ κθδεμόνεσ τουσ. 

 Δεν επιτρζπουν τθν επιβίβαςθ ςτο ςχολικό λεωφορείο ςε κανζνα άλλο πρόςωπο εκτόσ από τουσ 
μακθτζσ που ζχει οριςκεί να μεταφζρονται με αυτό. 

 Οφείλουν να ζχουν ευπρεπι εμφάνιςθ και να ςυμπεριφζρονται ευγενικά. 
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9. Κάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο για το ζργο 
τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για ατυχιματα και 
υλικζσ ηθμίεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και 
για υλικζσ ηθμίεσ. Θ διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να καλφπτει τον ςυμβατικό χρόνο τθσ 
ςφμβαςθσ μεταφοράσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ 
κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά 
οχιματα, που κα χρθςιμοποιιςει, κα ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο ελάχιςτθ 
αςφαλιςτικι κάλυψθ για ςωματικζσ βλάβεσ επιβαινόντων και τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ τρίτων. 

10. Τθν ευκφνθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ για επιβίβαςι τουσ ςτο 
μεταφορικό μζςο, μζχρι τθν αποβίβαςθ για παράδοςι τουσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία-ςτάςεισ, ζχει ο 
οδθγόσ και ο/θ ςυνοδόσ του οχιματοσ. 

11. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν 
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν 
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ. 

12. Οι ανάδοχοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει να 
εφαρμόηουν όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ. 

13. Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αναδόχουσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο για 
οποιαδιποτε λόγο, για το οποίο ζχει υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ 
ςχολικι χρονιά, τότε αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον Δ/ντι τθσ 
ςχολικισ μονάδασ και, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Θ ειδοποίθςθ αυτι δεν 
απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθσ προβλεπόμενεσ από τθν ςφμβαςθ κυρϊςεισ. 

14. Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον προβλεπόμενο 
τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

15. Απαγορεφεται θ, με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, δρομολογίων 
από τον ανάδοχο ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ μακθτζσ κακϊσ και θ 
απαίτθςθ καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ. 

16. Η μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςο τθσ παροφςασ, όςο και όλων των άρκρων τθσ διακιρυξθσ, 
επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ι και ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ και των εξ’ αυτισ απορρεουςϊν ςυνεπειϊν. 

Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ, απζναντι ςτο Νόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν τιρθςθ 
των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ.  

17. Απαγορεφεται αυςτθρϊσ από τον ιδιοκτιτθ ι οδθγό μιςκωμζνου μεταφορικοφ μζςου κακ’ όλθ τθ 
διάρκεια τθσ διαδρομισ από και προσ το ςχολείο να επιβιβάηει ελεφκερουσ πελάτεσ – επιβάτεσ, ακόμθ και 
αν ζχει κενζσ κζςεισ. Σε περίπτωςθ που εξακριβωκεί ότι ο μεταφορζασ επιβίβαςε επί του μιςκωμζνου 
οχιματόσ του τρίτο άτομο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα. 

18. Σε περίπτωςθ που ο μεταφορζασ αρνθκεί ι παρεμποδίςει τον ζλεγχο των αρμοδίων υπαλλιλων τθσ 
Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ ι του Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τότε θ Ρεριφζρεια ζχει το 
δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αποηθμίωςθ. 
19. Επειδι οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ και ανά ςχολείο  
διαφζρουν, ςτουσ πίνακεσ δρομολογίων δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτιλθ «ϊρεσ προςζλευςθσ και 
αποχϊρθςθσ». Για το λόγο αυτό κάκε ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει ςε ςυνεργαςία με τον κάκε 
Δ/ντθ ςχολικισ μονάδασ να κακορίηει το ωράριο προκειμζνου να μθν διαταράςςεται θ ομαλι και 
αςφαλισ μεταφορά των μακθτϊν.      
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν 
κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ 
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παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι 
ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. 

Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο 
με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ κάκε 
ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

2. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων (ιτοι 
περίπτωςθ ανταπόκριςθσ) ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, κακϊσ και οι 
ςυνοδοί, όπου υπάρχουν, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο ςυγχρονιςμό και επιμζλεια τθν 
αςφαλι, άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον τελικό προοριςμό 
τουσ και κατά τθ μεταφορά τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και κατά τθν επιςτροφι τουσ, κακϊσ και τθν 
αςφαλι αποβίβαςθ από το όχθμα που εκτελεί δρομολόγιο ανταπόκριςθσ και τθν αςφαλι μετεπιβίβαςθ 
ςτο όχθμα που εκτελεί το κφριο δρομολόγιο.  

3. Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ 
ςχολικισ περιόδου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν περ. ςτ i τθσ παρ. 2 του κεφαλαίου Γ του 
άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018), μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ 
ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με μονομερι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ 
προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, 
ςφμφωνα και με ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν 
μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.  

4. Ο ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και εξίςου 
κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι 
αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε τθν ακριβι και 
κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότθσ βαρφνεται με 
τα ζξοδα μεταφοράσ των μακθτϊν με τθ χριςθ του προςφορότερου – Δ.Χ. ςε κάκε περίπτωςθ- μζςου. 

5. Τα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι 
μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ. Τυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα δρομολόγια, τθν ϊρα 
αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, κα γίνονται μόνο 
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από ρθτι ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του ςχολείου, τουσ 
γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 
παροφςθσ.  

6. Σε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι 
εκτζλεςθ του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ, αφοφ 
ελζγξει τθν ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων. 

7. Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IΙΙ – Τπόδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο  

 

Α/Α 

Σμήματος 
και 

δρομολογί
ου  

Περιγραφή δρομολογίου Αριθμός 
μεταφερο

μέμωμ 
μαθητώμ 

και 
συμοδώμ 

Δίδος 
μεταφορικ
ώμ μέσωμ 

της 
προσφοράς 

 

Αριθμοί 
κυκλοφορί

ας 

οχημάτωμ 

Προσφερομ
έμη 

χωρητικότ
ητα μέσωμ 

βάσει 
αδειώμ 

κυκλοφορά
ς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισμ
ού (€) 

Προσφορά Αριθμός 
δρομολ
ογίωμ 
στημ 

διάρκει
α της 

σύμβασ
ης 

Κόστος 
Δρομολογίου 

στο σύμολο 
της διάρκειας  
της σύμβασης 

Ποσοστό έκπτωσης  Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου (€) 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ  

            

            

            

            

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
 

ΥΠΑ …..%  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΥΠΑ  

(τόπος, ημερομημία)…………………………………………………….. 

Ισχύς προσφοράς έως…………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΥΔΡΩΝ  

(ψθφιακι υπογραφι) 

ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Στθν οικονομικι προςφορά για κάκε ζνα Τμιμα κα πρζπει να αποτυπϊνονται όλα τα δρομολόγια ζκαςτου τμιματοσ ζνα-ζνα (επί ποινι 
αποκλειςμοφ) με ενιαίο ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά Τμιμα. 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ IV– Τπόδεηγκα Υξνλνδηαγξάκκαηνο εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ 

 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/Α ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΜΔΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΔΟ/ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

ΩΡΑ ΔΠΙΒΙΒΑΗ 
πρώτου μαθητή 

ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΗ 
στο τελευταίο 

σχολείο 

 

  

ΩΡΑ ΔΠΙΒΙΒΑΗ 

ΔΠΙΣΡΟΥΗ από το 
σχολείο 

 

 

 

 ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΗ 

ΔΠΙΣΡΟΥΗ του 
τελευταίου μαθητή 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

     Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 

 Υπογραφή (ψηφιακή) 
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