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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

                                        
                        Σπάρτη,           8-12-2020 
                        Αριθ. Πρωτ.    οικ. 299096/37884 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ                         Αρ. ΕΣΗΔΗΣ:  102289 

 
 
 
 
 
 
  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ.Δ/νση        : 2ο χλμ. Ε.Ο. Σπάρτης-Γυθείου  
Πληροφορίες  : Περικλής Σταυράκος 
Ταχ.Κωδ           : 23 100,Σπάρτη 

Τηλέφωνο       : 27313-63194 

e-mail              : p.stavrakos@lakonia.gr 
 
 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ, ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-2021  

CPV 60130000-8 : Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ  

(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης έως 20%)  

 ΜΕΧΡΙ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΩΝ 115.213,98 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ  Φ.Π.Α.  

 
Έχοντας υπόψη: 

1.  Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.A΄/7-6-10) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης -Πρόγραμμα Καλλικράτης» όπως ισχύουν, 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 131/2010 (ΦΕΚ 224/τ.Α'/27-12-10) «Οργανισμός της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου» όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει, 

3. Το Π.Δ. 80/16 «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους διατάκτες» (ΦΕΚ.16/Α) 
4. Το Ν. 3861/10 (ΦΕΚ 112/Α/13-7-10) «Ενίσχυση της διαφάνειας  κλπ. πρόγραμμα Διαύγεια». 
5. Το Ν. 4013/11 (Α΄204/ 15-9 -2011) «Σύσταση ενιαίας ανεξάρτητης Αρχής Δημοσιών συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου δημοσίων συμβάσεων».  
6. Το Ν.4071/12 (ΦΕΚ85/Α) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την 

αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ) και ειδικότερα τα άρθρα 5 παρ. 7 και 
14 το άρθρο 6. 

7. Το Ν.4412/8-8-2016 (ΦΕΚ.147/4/2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών 
(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ και ειδικότερα το αρ.32 παρ.2 (γ) 

8. Τη με Α.Π. 238378/58484/2.09.2019 απόφαση Περιφερειάρχη Πελοποννήσου περί ορισμού χωρικού 
Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας (ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 3498/Β/19.09.2019). 

9. Τις διατάξεις του ν.4713/2020 και ειδικότερα το άρθρο 33 «Μεταφορά μαθητών κατά το σχολ.έτος 
2020-2021»    

10. Τα υπ.αρ. οικ. 1298/2020, 1720/2020 και 1721/2020 έγγραφα Τμ.Δια βίου μάθησης & παιδείας, 
Π.Ε.Λακωνίας, περί αναγκαιότητας ανάθεσης νέων δρομολογίων 

11. Την  υπ.αρ.Δ.94/2020 Σύμφωνη Γνώμη Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων. 
12. Την υπ’ αρ. πρωτ. 274509/66020/2020  ΑΔΑΜ: 20REQ007638183  2020-11-12 Απόφαση ανάληψης 

πίστωσης στον Κ.Α.Ε. 0821 Ε.Φ. 4192 με αρ. βεβαίωσης  2456. 
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13. Την υπ’ αρ. 1570/2020 ΑΔΑ: ΩΚΚΠ7Λ1-ΛΟ4 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής, περί έγκρισης 
διενέργειας ηλεκτρονικής διαπραγμάτευσης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
νέων δρομολογίων σχολ. έτους 2020-21, έγκρισης όρων πρόσκλησης και επιτροπής αξιολόγησης 
προσφορών. 
 

 
Καλούμε όσους ενδιαφέρονται και πληρούν τα κριτήρια για υποβολή προσφοράς να συμμετέχουν στην παρούσα 
διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή αναδόχου που θα αναλάβει την εκτέλεση των δρομολογίων του 
παράρτημα Α της παρούσας.  
 
 
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προσφορών ορίζεται η  11η - 12 - 2020, ημέρα Παρασκευή.  

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ορίζεται η  24η - 12 - 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  

23:59:59. 

Ημερομηνία αποσφράγισης φακέλων προσφορών, ορίζεται η 28η - 12 - 2020, ημέρα Δευτέρα και ώρα 

10:00 π.μ. 

 
 
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς, βάσει  
τιμής, η οποία θα προκύπτει μετά από έκπτωση.  
 
Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των 115.213,98€  συμπ. ΦΠΑ 24% και αφορά στα δρομολόγια:  
Ε393 έως Ε414 όπως περιγράφονται αναλυτικά στο συνημμένο παράρτημα Α της παρούσας.  
 
Η διαπραγμάτευση θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ) μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του συστήματος, 
κατόπιν δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης συμμετοχής στο Δικτυακό τόπο της Περιφέρειας Πελοποννήσου 
www.ppel.gov.gr  
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης   
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική 
πρόσκληση, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν.4155/13 
(ΦΕΚ120/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/16-10-2013 (ΦΕΚ 2677/Β/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ψηφιακή 
υπογραφή, χορηγούμενη από πιστοποιημένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής και να εγγραφούν στο 
ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω 
διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ανωτέρω Υπουργικής Απόφασης  «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» 
 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος 
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 
του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς 
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα 
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της. 
Η αναθέτουσα αρχή παρέχει τη δυνατότητα σε οποιονδήποτε οικονομικό φορέα επιθυμεί να αποσύρει 
υποβληθείσα προσφορά και να υποβάλει νέα προσφορά, να το πράξει, πριν την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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υποβολής των προσφορών, με έγγραφο αίτημά του προς την αναθέτουσα αρχή σε μορφή αρχείου pdf που φέρει 
ψηφιακή υπογραφή μέσω της «Επικοινωνίας» του Συστήματος. 
 
Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλλουν προσφορά, που θα περιλαμβάνει δικαιολογητικά συμμετοχής – τεχνική 
προσφορά και οικονομική προσφορά ως εξής: 
 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

(α) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» και 
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική προσφορά» οι υποψήφιοι Ανάδοχοι 
οφείλουν να υποβάλλουν ηλεκτρονικά, σε μορφή αρχείου pdf σύμφωνα με το Ν.4155/2013 και το άρθρο 11 της 
Υ.Α. Π1/2390/13 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες του Εθνικού Συστήματος  
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.ΔΗ.Σ) τα ακόλουθα κατά περίπτωση. 
 
 
Α)  ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
1. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 
79 του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες τρίτων, οι εν λόγω 
τρίτοι υποχρεούνται στην υποβολή Τ.Ε.Υ.Δ.). 
 
2. Αποδεικτικά-νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος νομικού προσώπου, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης 
και οι τροποποιήσεις του ή το καταστατικό-συμφωνητικό και των εγγράφων τροποποιήσεων του, από όπου 
θα προκύπτει η κατάθεσή τους στο Γ.Ε.ΜΗ., όταν τούτο απαιτείται.  Επιπλέον, στοιχεία και έγγραφα από τα 
οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος ΑΕ, τα υπόλοιπα πρόσωπα 
(διαχειριστές) που έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως με τη 
νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νομικού προσώπου, από όπου θα προκύπτει με σαφήνεια και η 
εξουσιοδότηση υπογραφής του ΕΕΕΣ, αναλυτικά ως ακολούθως: 
α) Για τη συμμετοχή, Εταιρειών Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.): 

- Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού. 

- Το φύλλο τους Εφημερίδας της Κυβερνήσεως όπου δημοσιεύθηκε η περίληψη του καταστατικού 
(φωτοαντίγραφο). 

β) Για τη συμμετοχή, Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών (ΙΚΕ), Ομόρρυθμων  (Ο.Ε.), Ετερόρρυθμων (Ε.Ε.), Εταιριών, 
Κοινοπραξιών εγγεγραμμένων στο Γ.Ε.ΜΗ.: 

- Φωτοαντίγραφο του πλέον πρόσφατου κωδικοποιημένου καταστατικού ή Φωτοαντίγραφο του αρχικού 
καταστατικού με όλες τις τροποποιήσεις.   

γ) Για τη συμμετοχή, ατομικής επιχείρησης - Φυσικού Προσώπου: Φωτοαντίγραφο της βεβαίωσης έναρξης 
εργασιών από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. ή σχετική εκτύπωση από το μητρώο (Taxis) της Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ).   

δ) Για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών: 

- Το φύλλο της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως απ’ όπου προκύπτει η σύσταση καθώς και η πλέον πρόσφατη 
τροποποίηση του καταστατικού (φωτοαντίγραφο). 

- Απόσπασμα Πρακτικού Γενικής Συνέλευσης για την εκλογή του ισχύοντος Διοικητικού Συμβουλίου (ακριβές 
αντίγραφο εκ του πρωτοτύπου). 
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- Πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου για τη συγκρότησή του σε σώμα, από το οποίο να προκύπτουν τα 
πρόσωπα που νόμιμα εκπροσωπούν και δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο, μαζί µε τα 
αντίστοιχα ΦΕΚ δημοσίευσης (φωτοαντίγραφα). 

 Αναγκαία προϋπόθεση είναι η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 
παρ.4 του Ν. 3310/2005). Η συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκόμιση μαζί με 
την προσφορά των εξής δικαιολογητικών:  

i. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την 
εταιρεία, από την οποία προκύπτει ότι οι μετοχές της είναι ονομαστικές, με βάση το ισχύον καταστατικό της.  

ii. Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε 
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο Βιβλίο Μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα 
(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2 Π.Δ. 82/96, όπως 
τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο 
διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε., με ποσοστό συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και 
των εταιρειών αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου και επίσης 
οι εταιρείες αυτές πρέπει να προσκομίζουν τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των 
μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της Α.Ε. που λαμβάνει μέρος στο διαγωνισμό. Αν συμμετέχει στο 
διαγωνισμό εταιρεία άλλης νομικής μορφής πλην των Α.Ε., στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά 
μερίδια Ανώνυμες Εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές πρέπει να είναι 
ονομαστικές μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005). 
Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη νόμιμων ή ανεπίκαιρων 
[πέραν των τριάντα (30) ημερών], η προσφορά αποκλείεται ως απαράδεκτη.  

Για τις αλλοδαπές Ανώνυμες Εταιρείες ισχύει η παρ.2 του άρθρου 8 του Ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε 
με το άρθρο 8 παρ.1 του Ν. 3114/2005, στην οποία ορίζεται ότι: 

«Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες , 
ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο 
της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους, επιβάλλει για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για τη 
συγκεκριμένη δραστηριότητα, την ονομαστικοποίηση των μετοχών τους μέχρι φυσικού προσώπου. Εφόσον 
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν 
την έδρα τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, εφόσον υπάρχει 
σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου. Στην περίπτωση που 
δεν επιβάλλεται υποχρέωση ονομαστικοποίησης, η αλλοδαπή ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να 
προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία 
δεν τηρεί ενημερωμένη κατάσταση μετόχων να προσκομίσει σχετική κατάσταση μετόχων, που κατέχουν 
τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, εφόσον οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία 
οφείλει να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η δε 
Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην 
Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα της εταιρείας να υποβάλει την προαναφερόμενη κατάσταση 
των μετόχων της διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες σε 
βάρος της εταιρείας».  

Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες 
στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Οργανισμού Συνεργασίας και Ανάπτυξης 
(Ο.Ο.Σ.Α.) εταιρείες. 

 
 
Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Στον ίδιο (υπό) φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», υποβάλλονται 
 ηλεκτρονικά  τα κάτωθι: 
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1. Υπεύθυνη Δήλωση, του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

i. Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Διακήρυξης, της οποίας 

έλαβαν γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα. 

ii. Ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ.μισθ.) που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, το είδος οχήματος,  ο αριθμός των 

θέσεων αυτών και τα στοιχεία του ιδιοκτήτη σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου με 

ανάλογη ενδεικτική αντιστοίχηση για κάθε δρομολόγιο. 

iii. Ότι όλοι οι οδηγοί καθώς και οι συνοδοί που θα χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 

της Σύμβασης δεν έχουν καταδικαστεί για τα αδικήματα των εδαφ. α έως στ της παρ. 1 του αρθ. 

73 του Ν.4412/16. 

iv. ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης θα υποβάλει απόσπασμα ποινικού μητρώου για 

όλους του συνοδούς και για όλους τους οδηγούς των Οχημάτων (λεωφορείων ή Δ.Χ. 

επιβατικών), όπως αυτό προβλέπεται στην παρ. 3.2 της παρούσης.  

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία έως δέκα (10) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση 
ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα διακήρυξη, 

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

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που ορίζονται στην 
εκάστοτε πρόσκληση υποβολής προσφορών, 

ε) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (υπο)φακέλου «Οικονομική Προσφορά» 
 
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του 
οικονομικού φορέα. 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο «Οικονομική 
Προσφορά».  
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να 
παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
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Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της  οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες 
καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, 
συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση.  
 
Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του 
ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα 
πρόσκληση για κάθε ομάδα που προκηρύσσεται  (και στο Υπόδειγμα της Οικονομικής Προσφοράς Παράρτημα Β 
στην στήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου Βάσει προϋπολογισμού»). 
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην ειδική ηλεκτρονική 
φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το 
τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι μικρότερο του πέντε.  
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσφορά) πρέπει να 
συνταχθεί και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος Β. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα, Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή pdf. 
 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εκατό 
ογδόντα ημερών (180) από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

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

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

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

Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει σύμφωνα με τα διαλαμβανόμενα στο άρθρο 100 του Ν.4412/16, 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

 

 
 

ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ηµερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει 
µέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου τύπου .pdf και σε φάκελο µε σήμανση «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα έγγραφα και δικαιολογητικά των επόμενων παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα 
οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στο παρόν άρθρο της 
Πρόσκλησης. 

Τα δικαιολογητικά προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ηµερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη µορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό. Υποβάλλονται σε 
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σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού (πλήρης τίτλος όπως υπηρεσίας που διενεργεί το 
διαγωνισμό και αριθμός της Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ». 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά κατακύρωσης σε έντυπη μορφή, πρέπει 
να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία κατά την οποία 
ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του στο σύστημα.  

Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί 
ηλεκτρονικά και απαιτούνται να προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της 
ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί-
συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. 

Με την οριστική ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης, το Σύστημα εκδίδει 
επιβεβαίωση αποστολής τους. 

 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 

 ΖΗΤΟΥΜΕΝΟ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟ ΕΚΔΟΥΣΑ 
ΑΡΧΗ 

1. 

   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από 
την κοινοποίηση τους έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα 
ως εν δυνάμει αναδόχου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου που 
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή τους 
χώρας καταγωγής ή τους χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω 
οικονομικός φορέας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχει καταδικασθεί με 
αμετάκλητη δικαστική απόφαση για τα αδικήματα τους αυτά αναλυτικά 
ορίζονται τους διατάξεις του ν.4412/2016:συμμετοχή σε εγκληματική 
οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 
συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από 
παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση τους τρομοκρατίας και παιδική 
εργασία και τους μορφές εμπορίας ανθρώπων.  
   Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά: 
αα) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (O.E. , Ε.Ε., Ι.Κ.Ε.. ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΟΎ ΣΚΟΠΟΥ), τους 
διαχειριστές, 
ββ) Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
Γγ) Στις περιπτώσεις Ένωσης προμηθευτών το ανωτέρω απόσπασμα ποινικού 
μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει 
στην Ένωση.  
Δδ) Στις περιπτώσεις ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ (μη εμπορικού σκοπού) το ανωτέρω 
απόσπασμα ποινικού μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μέλος που 
συμμετέχει στην ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ.  
   Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τους 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε μορφή 
αρχείου pdf. 
   Επισημαίνεται ότι τους περιπτώσεις που χρησιμοποιούνται οδηγοί το ως 
άνω ποινικό μητρώο πρέπει να υποβληθεί και για τον/τους οδηγό/ούς. 

Το οικείο 
Πρωτοδικείο 
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2. 

Πιστοποιητικό έκδοσης του τελευταίου εξαμήνου πριν από την κοινοποίηση 
της έγγραφης ειδοποίησης περί ανάδειξης του συμμετέχοντα ως εν δυνάμει 
αναδόχου, ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή έχει αναστείλει τους επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή 
εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει τους 
τους περιπτώσεις που αναφέρονται τους παράγραφος 1 και 2 και στην 
περίπτωση β ‘ τους παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν.4412/2016, το έγγραφο 
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη – μέλη ή τους χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού 
οργανισμού του κράτους-μέλους ή τους χώρας καταγωγής ή τους χώρας όπου 
είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 

Το οικείο 
Πρωτοδικείο 

 

3. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως τους τους υποχρεώσεις του που αφορούν τους εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) τους ασφαλιστικούς 
οργανισμούς τους οποίους είναι υπόχρεος σε καταβολή ασφαλιστικών 
εισφορών. 

Ο οικείος 
Ασφαλιστικός 

φορέας 

4. 

Πιστοποιητικό αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής, από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.   

Υπουργείο 
Οικονομικών/ 

υπηρεσία 
TAXISNET 

5. 

Πιστοποιητικό/βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο (για 
όσους απαιτείται).  
 

Το οικείο 
Επιμελητήριο 

6. 

Τα δικαιολογητικά των συνοδών (όπου απαιτείται), τους αναλυτικά 
αναφέρονται: 
•  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης.  

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

 

7. 

Συμφωνητικό Μίσθωσης – Παραχωρητήριο σε περίπτωση που το λεωφορείο,  
ή το Δ.Χ. επιβατικό δεν είναι ιδιόκτητο ή δεν έχει παραχωρηθεί η εκμετάλλευση 
ή η χρήση του σε νομικό πρόσωπο/νομική οντότητα που μέλος, εταίρος μέτοχος 
είναι ο ιδιοκτήτης.   

 

8. 

Στην περίπτωση που υπάρχει συνιδιοκτησία του οχήματος (λεωφορείο, Δ.Χ. 
επιβατικό), απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης 
του/των συνιδιοκτήτη/τών του οχήματος θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, από την οποία να προκύπτει με σαφήνεια: 
Ποιός ή ποιοι εκ των συνιδιοκτητών θα συμμετάσχουν ως αντισυμβαλλόμενοι -
τρίτοι- με τον υποψήφιο ανάδοχο. Σε κάθε περίπτωση συμμετοχής -είτε του 
ενός εκ των ιδιοκτητών είτε περισσότερων είτε του συνόλου αυτών- θα πρέπει 
να προκύπτει από το σύνολο της ιδιοκτησίας το επιτρεπτό και η δέσμευση για 
τη χρησιμοποίηση του οχήματος από τον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά 
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μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της.  
Στην περίπτωση εκμετάλλευσης του οχήματος (λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό) από 
μη ιδιοκτήτες (λ.χ. ενοικιαστές ταξί, τουριστικών λεωφορείων), αντίστοιχα, το 
επιτρεπτό του εκμεταλλευτή και η αντίστοιχη δέσμευση του οχήματος για όλο 
το χρόνο της σύμβασης θα πρέπει να προκύπτουν από υπεύθυνη δήλωση του 
συνόλου της ιδιοκτησίας του οχήματος, όπως και παραπάνω. 

9. 
Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των  Δ.Χ. 
επιβατικών που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.  

 

10. 

Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. σε ευκρινή φωτοαντίγραφα (άρθρο 
1 του Ν. 4250/2014), από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία 
και τα Δ.Χ. επιβατικά διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 

 

11. αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων.   

12. 

Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης των οδηγών που θα 
χρησιμοποιηθούν, όπου, για τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια 
οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας). 

 

13. 

Ευκρινές φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των 
ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών και  ευκρινές φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας 
οδικού μεταφορέα για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων. 

 

14. 

Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός 
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι 
εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 
τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου 
τους. 
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής 
του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 
ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της 
εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα 
στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ 
τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, 
κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό 
αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι 
μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των 
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο 
βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η 
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει 
συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 
προσφοράς. 
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην 
οποία έχει την έδρα της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση 
περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, 
εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη 
δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, 
σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική 
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν 
προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους 
που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 
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Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. 
Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης 
μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την 
παρούσα διαδικασία. 

15. 

Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
α) οι οργανισμοί κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός 
ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στη Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας 
και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλουν να καταβάλουν εισφορές. 
β) ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού, με κοινή υπουργική 
απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016 σύμφωνα με την οποία αποκλείονται 
αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης. 
γ) ότι δεν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάσταση του 
στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
δ) ότι τηρούν τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν 
θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή 
διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι 
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α'. Η τήρηση των 
εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες 
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρμοδιότητας τους. 
ε) ότι δεν έχουν συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο 
τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 
στ) ότι δεν βρίσκονται σε κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια 
του άρθρου 24 του ν.4412/2016 η οποία δεν μπορεί να θεραπευθεί 
αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
ι) ότι δεν έχουν δημιουργήσει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού με 
πρότερη συμμετοχή του κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης 
σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ιδίου νόμου, η οποία δεν 
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά μέσα. 
ια) ότι δεν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις. 
ιβ) ότι δεν έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή 
των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των 
λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχουν αποκρύψει 
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του ιδίου νόμου. 
ιγ) ότι δεν επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 
αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση. 
ιδ) ότι δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει 
εν αμφιβάλω την ακεραιότητά τους. 
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ιε) ότι δε συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του 
ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

16 
Ένορκη βεβαίωση αρ.80 παρ.2 Ν.4412/2016, ότι ο Οικονομικός φορέας δεν 
εμπίπτει στις διατάξεις του αρ.73 του Ν.4412/16. 
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Υπεύθυνη Δήλωση της περ. γ. της παραγράφου 2.2.9.2 της παρούσας (της ΚΥΑ 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005») στην οποία δηλώνουν ότι 
δεν έχει εκδοθεί καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του ν. 
3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του ν. 3414/2005. Αφορά 
μόνο στις Ανώνυμες Εταιρείες. 

 

 

 

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

1. Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ, Eιδ. μισθ.) που θα 
χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου και τα οποία έχουν δηλωθεί στην ανωτέρω 
Υπεύθυνη Δήλωση.  

2. Πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία 
ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ. μισθ.) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 

3. Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων. 

4. Άδεια ή άδειες οδήγησης.  

5. Στήριξη σε ικανότητα τρίτων: Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ. μισθ.) 
δεν είναι ιδιόκτητο ή στην περίπτωση που ο ιδιοκτήτης δεν είναι μέλος (εταίρος, συνέταιρος, μέτοχος, 
κ.ά.) του προσφέροντα οικονομικού φορέα στην περίπτωση νομικού προσώπου/οντότητας και στον 
οποίον έχει παραχωρήσει την εκμετάλλευση ή τη χρήση του οχήματός του, τότε θα απαιτείται η 
υποβολή ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ψηφιακά υπογεγραμμένη), του ιδιοκτήτη ή εκμεταλλευτή ή 
συνιδιοκτήτη του λεωφορείου ή του Δ.Χ. επιβατικού, προς την Αναθέτουσα Αρχή, που θα δηλώνει ότι: 

a. αποδέχεται όλους τους όρους της  εν λόγω Πρόσκλησης. 

b. πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75 
του Ν. 4412/16.  

c. ότι παρέχει το δικαίωμα στον προσφέροντα οικονομικό φορέα να συμπεριλάβει στην 
τεχνική προσφορά του τα δικαιολογητικά (αρχεία) του οχήματός του.  

d. Υποχρεούται, εφόσον ο προσφέροντας αναδειχθεί ανάδοχος, σε διάθεση (μίσθωση) του 
οχήματος σ’ αυτόν καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, 
με τη σύναψη σχετικού συμφωνητικού μίσθωσης. 
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e. Υποχρεούται, εφόσον ο προσφέροντας αναδειχθεί ανάδοχος, κατά το στάδιο της 
κατακύρωσης, να παραδώσει στο προσφέροντα, όλα, κατά περίπτωση, τα αναφερόμενα 
στην παρ. 3.2 της Δ/ξης δικαιολογητικά κατακύρωσης.    

Επισημαίνεται ότι, το προαναφερόμενο συμφωνητικό μίσθωσης θα πρέπει να υποβληθεί από τον 
προσωρινό ανάδοχο (με ηλεκτρονικό και φυσικό τρόπο) κατά τη διαδικασία της κατακύρωσης μαζί με τα 
υπόλοιπα δικαιολογητικά κατακύρωσης, επί ποινή αποκλεισμού.  

6. Φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών αυτοκινήτων (ΤΑΞΙ, 
Eιδ.μισθ.). 

7. Φωτοαντίγραφο άδειας Οδικού Μεταφορέα για κάθε ιδιοκτήτη Λεωφορείου. 

8. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος κάνει χρήση της παρ. 1 (Ειδικοί όροι-γενικά) του 
Παραρτήματος ΙΙ (ήτοι, τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός 
δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή παρόλο που ανήκουν στην ίδια 
λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν 
να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και 
προς τα σχολεία φοίτησης) οφείλουν να συμπεριλαμβάνουν, στο φάκελο της τεχνικής τους προσφοράς 
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης των διαδρομών (ψηφιακά υπογεγραμμένο) από το οποίο να προκύπτει ότι 
είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης 
(υπόδειγμα χρονοδιαγράμματος επισυνάπτεται στο παράρτημα IV της παρούσας). 

 

Επισημαίνεται ότι : 

Η αναγραφή του αριθμού κυκλοφορίας του οχήματος (ή και περισσότερων του ενός οχημάτων) και η 
αντιστοίχισή του με συγκεκριμένο/να δρομολόγιο/α είναι ενδεικτική και σκοπό έχει την απόδειξη της 
επάρκειας σε τεχνικά μέσα του κάθε προσφέροντα οικονομικού φορέα, κυρίως, στις περιπτώσεις που 
δίδονται προσφορές από έναν φορέα σε περισσότερα του ενός δρομολογίου. Στην περίπτωση ανάδειξης 
αυτού ως αναδόχου δεν τον δεσμεύει και δεν τον υποχρεώνει στην εκτέλεση του δρομολογίου με το 
συγκεκριμένο όχημα που δήλωσε στην τεχνική προσφορά του, αλλά και με τα υπόλοιπα ιδιοκτησίας, 
μισθωμένα ή παραχωρημένα οχήματα που θα έχει δηλώσει στην προσφορά του.  

ΕΝΤΥΠΗ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” και 

“ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” 

Η προσκόμιση σε έντυπη μορφή των ανωτέρω δικαιολογητικών, θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου 

της Αναθέτουσας Αρχής, Π.Ε. Λακωνίας, (Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού, Τμήμα Προμηθειών, 2ο χλμ. 

Ε.Ο.Σπάρτης-Γυθείου, Τ.Κ.23100) με διαβιβαστικό, στο οποίο θα αναφέρονται αναλυτικά τα 

προσκομιζόμενα έγγραφα – δικαιολογητικά. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα  σε καλά σφραγισμένο 

φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

 

➢ Η Περιγραφή  “ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” ή “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” 

➢ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΚΩΝΙΑΣ 

➢ Ο αριθμός της Πρόσκλησης αρ. ΕΣΗΔΗΣ  

➢ Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,  

➢ Τα πλήρη στοιχεία του οικονομικού φορέα. 

 

 

Αναφορικά με την επικύρωση των απαιτουμένων δικαιολογητικών ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 1 του Ν. 
4250/2014. Σε περίπτωση που με την αίτηση συμμετοχής υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται 
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αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή έως 
και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 
 
 

 

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

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

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

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

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

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

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) 
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο 
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά1. 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

 

Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό 
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού 
δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.  

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

 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 
εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 
άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα αρχή το 
όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι 
συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.  Επιπλέον, 
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 
διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 
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συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας2. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 
υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής 
αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων 
της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα 
αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.  

Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί 
περιγράφονται στο αρ. 73 και 74 ν.4412/16 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ” της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του 
τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και 
για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν. 
4412/2016.  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί τμηματικά ανάλογα με τις παρασχεθείσες υπηρεσίες και με 
την προϋπόθεση ότι έχουν εκταμιευτεί οι σχετικές για το σκοπό αυτό πιστώσεις της Περιφερειακής 
Ενότητας Λακωνίας. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των 
δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το 
ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Πελοποννήσου  - Περιφερειακή 
Ενότητα Λακωνίας. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού 
που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

Συγκεκριμένα θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, Διεύθυνση Διοικητικού  - Οικονομικού της Π.Ε. 

Λακωνίας  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή 

μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.  

2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου (όπου το κόστος θα είναι υπολογισμένο, στις περιπτώσεις που 

προβλέπεται, σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός, όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο 

τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για το νομό). 

4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  

 

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής της τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 6.5 της παρούσας, για την πληρωμή του 
επιπλέον ποσού που προκύπτει μετά την αναπροσαρμογή, δεν απαιτείται σύναψη συμπληρωματικής 
σύμβασης (παρ. 7 αρθ.200 ν.4412/16).  

Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

 
2 Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016 
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α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτηση ύψους 0,06% για την κάλυψη των λειτουργικών αναγκών της ΑΕΠΠ (Ανεξάρτητης Επιτροπής 
Προδικαστικών Προσφυγών), σύμφωνα με την παρ.3 του αρθ.350 του Ν.4412/2016 και με την επιφύλαξη 
της ίδιας παραγράφου και σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).  

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

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

 

Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις 

 

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος 
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με 
την σύμβαση, τις κείμενες διατάξεις και τους όρους του Παραρτήματος ΙΙ της παρούσας. 

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

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή 
εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016  αποκλεισμός 
από τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.  

Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του 

ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση και για το σύνολο των ημερών 

που εμφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της 

ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 

• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο 

σχολείο το πρωί. 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των 

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός 

από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
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• Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

• Συγχώνευση δρομολογίων. 

Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, 

με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη 

απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα 

πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται 

σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του δρομολογίου για το χρονικό διάστημα μη 

πραγματοποίησης. Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε 

(5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του 

Περιφερειακού Συμβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 

Περιφέρειας. 

Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση 

ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 

ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

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

έκπτωτο. 

 

Παρακολούθηση της σύμβασης 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής διενεργείται από αρμόδια Επιτροπή 
που θα συσταθεί, δυνάμει του αρ.221 παρ.11β Ν.4412/16, η οποία και θα εισηγείται  στο αρμόδιο 
αποφαινόμενο όργανο, Οικονομική Επιτροπή, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα 
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 
του ν. 4412/2016.  

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

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

 

Για τον έλεγχο της ορθής εκτέλεσης των δρομολογίων μπορεί να διεξάγονται από υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι (επιτροπή ελέγχου).  
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Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται από την ανάρτησή της στο ΜΗΤΡΩΟ ΚΗΜΔΗΣ και έως τη λήξη του 
σχολικού έτους 2020-2021.  

 

Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από τον Δ/ντη της οικείας σχολικής μονάδας ο οποίος 
βεβαιώνει ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα 
με την οικεία σύμβαση.    

 

Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

Σε περίπτωση που προκύπτουν διαφορές μεταξύ της ανωτέρω βεβαίωσης του Δ/ντη και της οικείας 
Σύμβασης, εφόσον αυτές επιβεβαιωθούν και αφού κληθεί ο ανάδοχος για παροχή εξηγήσεων, τότε με 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής θα επιβάλλονται οι κυρώσεις της παρούσας.  

 

 

Αναπροσαρμογή τιμής 

Η τιμή του συμβατικού κόστους των δρομολογίων αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή 

καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για το 

νομό. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της 

τιμής του καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

Για λεωφορεία:  

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

Όπου: 

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

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

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 

Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση. 

Μ.Κ.Δ.Δ. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή 

καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση. 

Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται. 

Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό 

κόστος για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την 

παρακάτω σχέση: 

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά: 

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

Όπου:  

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

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου. 
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Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους 

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας 

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης.  

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους 

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

τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης. 

 
 
Πληροφορίες παρέχονται στους ενδιαφερόμενους από το Τμήμα  Προμηθειών της Δ/νσης Διοικητικού – 
Οικονομικού Π.Ε. Λακωνίας  στα τηλ. 27313-63194-184 κατά τις εργάσιμες ημέρες & ώρες. Η πρόσκληση 
αναρτάται ιστοσελίδα της Περιφέρειας Πελοποννήσου www.ppel.gov.gr  και στο ηλεκτρονικό μητρώο δημοσίων 
συμβάσεων -ΕΣΗΔΗΣ- 
 
      
                                                                 

ΠΙΝΑΚΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                        Ο Αντιπεριφερειάρχης 
- Ιστοσελίδα ppel.gov.gr 
   
     

                                                                                                               Λαμπρόπουλος Χρήστος 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α-Β  
 

http://www.ppel.gov.gr/
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Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α  Π Ε Λ Ο Π Ο Ν Ν Η Σ Ο Υ                     Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Η    Ε Ν Ο Τ Η Τ Α    Λ Α Κ Ω Ν Ι Α Σ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ A -ΤΜΗΜΑΤΑ Ε 393- Ε 410  ΝΕΑ  Δρομολόγια με Μικρά Λεωφορεία-ΔΧ Επιβατικά-ΤΑΞΙ      για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε 

σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ ΛΑΚΩΝΙΑΣ σχολ. έτους 2020-2021.                                                                                                                                                                                                                                                      
Τιμή Καυσίμου Υπολογισμού  1,150 €/lit      Τιμή Διπλού Τιμολογίου Υπολογισμού  1,05 €  (Απόφαση Α54501/5518/2014     ΦΕΚ 227/Β/5.2.2014  ) 
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Προϋπολογισμός 
τμήματος στην 
διάρκεια της 

σύμβασης 
σχολικό έτος     

2020-2021   Άνευ 
ΦΠΑ          

Παρατηρήσεις 

 ΔΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙΑΣ  

Ε 393 

ΔΣ 
ΜΟΝΕΜΒΑΣΙ

ΑΣ- ΑΓ. 
ΚΥΡΙΑΚΗ 

2 ΤΑΞΙ 1,40   0,90   2,30 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 9,82 150 1.473,00 16:00  

ΔΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ Ε 394 

ΠΑΡΑΣΠΟΡΙΑ 
ΜΕΣΟΧΩΡΙΟ

Υ (ΑΒΙΝ- 
ΣΤΑΔΙΟ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ)-
ΔΣ 

ΝΕΑΠΟΛΗΣ  

2 ΤΑΞΙ 1,30   0,20   1,50 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 9,04 150 1.356,00   

 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΚΑΣΤΟΡΕΊΟΥ 
Ε 395 

ΑΓΟΡΙΑΝΗ-
ΔΣ 

ΚΑΣΤΟΡΕΙΟΥ-
ΑΓΟΡΙΑΝΗ 

1 ΤΑΞΙ 3,00 1,00 12,60 6,00 22,60 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 37,63 150 5.644,50  16:00 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΚΟΥΡΑΣ-
ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ 

Ε 396 
ΔΣ 

ΓΚΟΡΙΤΣΑΣ -
ΣΚΟΥΡΑ 

4 ΤΑΞΙ 1,00   6,10 2,00 9,10 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 16,37 150 2.455,50 
 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

16:00 
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ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΓΟΥΛΑΣ 
Ε 397 

ΛΟΓΓΑΣΤΡΑ-
ΑΓ.ΕΙΡΗΝΗ-

ΔΣ 
ΜΑΓΟΥΛΑΣ 

9 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
1,60   3,40 2,40 7,40 ΜΟΝΟ ΝΑΙ 23,33 150 3.499,50 ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ 

 1o ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΚΑΛΑΣ 

Ε 398 
1ο ΔΣ 

ΣΚΑΛΑΣ-
ΚΡΟΚΕΕΣ 

1 ΤΑΞΙ 1,30   12,70   14,00 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 20,85 150 3.127,50 16:00 

2o ΔΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΚΑΛΑΣ 

Ε 399 

ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ
Σ ΑΦΑΝΙΑ 2ο 

ΔΣ ΣΚΑΛΑΣ 
ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

4 ΤΑΞΙ 0,40   2,60   3,00 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 17,62 150 2.643,00   

1ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΜΟΛΑΩΝ 

Ε 400 

 1ο  
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 
ΜΟΛΑΩΝ-
ΓΚΑΓΚΑΝΙΑ 

1 ΤΑΞΙ 1,60   3,20   4,80 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 12,22 150 1.833,00 16:00 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΣΥΚΕΑΣ 

Ε 401 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΣΥΚΕΑΣ-
ΑΓΓΕΛΩΝΑ 

1 ΤΑΞΙ 0,75   3,35   4,10 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 11,38 150 1.707,00 13:00 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΝΙΑΤΩΝ 

Ε 402 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΝΙΑΤΩΝ-

ΑΠΙΔΙΑ 
2 ΤΑΞΙ 0,60   5,00   5,60 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 12,77 150 1.915,50  16:00  

 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

Ε 403 
ΑΣΤΕΡΙ ΝΗΠ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ  

ΑΣΤΕΡΙ 
4 ΤΑΞΙ 2,00   7,00   9,00 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 23,63 150 3.544,50  13:00 
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 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΒΛΑΧΙΩΤΗ 

Ε 404 
 ΝΗΠ 

ΒΛΑΧΙΩΤΗ  
ΑΣΤΕΡΙ 

2 ΤΑΞΙ 1,00   3,50   4,50 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 11,81 150 1.771,50  16:00 

8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 
Ε 405 

ΚΑΡΑΒΑΣ-8ο 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙ
Ο ΣΠΑΡΤΗΣ-

ΚΑΡΑΒΑΣ 

1 ΤΑΞΙ 2,00   7,80   9,80 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 24,38 150 3.657,00 
7.45΄- 

8.00/16:00 

12o 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΣΠΑΡΤΗΣ  
Ε 406 

8ο ΧΙΛΙΟΜ. 
ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ- 
ΓΥΘΕΙΟΥ-12ο 

ΝΗΠ. 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

1 ΤΑΞΙ 1,00   10,00   11,00 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 25,31 150 3.796,50 7:45/16:00 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 

Ε 407 

ΠΟΛΕΜΙΤΑΣ-
ΔΡΥΑΛΟΣ-

ΝΗΠ. 
ΠΥΡΓΟΥ 
ΔΙΡΟΥ- 

ΔΡΥΑΛΟΣ-
ΠΟΛΕΜΙΤΑΣ 

3 πρ 
2μεσ 

ΤΑΞΙ 7,40   14,80 3,20 25,40 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 40,59 150 6.088,50 8:15/13:00 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΠΟΛΗΣ 

Ε 408 
  ΕΛΙΚΑ -

ΜΑΡΑΘΙΑΣ  
1 

ΤΑ
ΞΙ

 

0,80   2,20   3,00 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 10,35 150 1.552,50   

1ο ΕΠΑΛ 
ΓΥΘΕΙΟΥ 

Ε 409 

ΑΡΕΟΠΟΛΗ-
ΑΓ. ΚΩΝ/ΝΟΣ 
ΧΩΣΙΑΡΙΟΥ-
ΑΡΕΟΠΟΛΗ 

 
  

1 ΤΑΞΙ 1,40   26,40   27,80 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 41,27 150 6.190,50   
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ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΣΠΑΡΤΗΣ 

Ε 410 

ΕΟ ΣΠΑΡΤΗΣ 
ΓΥΘΕΙΟΥ 
(ΣΠΑΡΤΗ 
ΕΛΛΑΣ)-

ΡΙΒΙΩΤΙΣΣΑ -
ΚΑΛΑΜΙ-
ΑΛΕΣΙΑ  

4 ΤΑΞΙ 1,00   4,30   5,30 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 12,57 150 1.885,50 

ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ  
15:15 Δετ & 
Πέμ. 14:35 

Τρ-Τετ-Παρ. 

ΕΙΔΙΚΟ 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΠΑΡΤΗΣ 
Ε 411 

ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ-
ΣΥΚΑΡΑΚΙ-

ΦΛΟΜΟΧΩΡΙ 
1 ΤΑΞΙ 6,20   126,00 3,00 135,20 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 129,38 150 19.407,00  16:00 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΠΥΡΓΟΥ ΔΙΡΟΥ 

Ε 412 
ΝΗΠ. ΠΥΡΓΟΥ 

ΔΙΡΟΥ- 
ΠΟΛΕΜΙΤΑΣ 

1 ΤΑΞΙ 2,00   10,00   12,00 ΜΟΝΟ ΟΧΙ 19,11 150 2.866,50 16:00 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ Ε 413 

ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ-  
ΓΥΘΕΙΟ- 

ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΕΛ 
ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ  

3 ΤΑΞΙ 9,00   82,40   91,40 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 88,26 150 13.239,00 18:00/21:30 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΝΩΓΕΙΩΝ-

ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑΓΙ
ΑΣ  

Ε 414 

ΤΡΑΠΕΖΟΝΤΗ-
ΠΑΛΑΙΟΠΑΝΑ
ΓΙΑ ΑΝΩΓΕΙΑ 

ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

2 ΤΑΞΙ 2,00   5,00   7,00 ΔΙΠΛΟ ΟΧΙ 21,74 150 3.261,00 13:00 

ΣΥΝΟΛΟ 619,43 150 
92.914,50 € 
άνευ ΦΠΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ -Β-   «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(τόπος, ημερομηνία)…………………………………………………….. 

   Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(ψηφιακή υπογραφή)      

Α/Α 

Τμήματος 
και 

δρομολογί
ου  

Περιγραφή 
δρομολογί

ου 

Απαιτούμεν
η 

χωρητικότη
τα μέσων- 
Αριθμός 

μεταφερομέ
νων 

μαθητών 
και 

συνοδών 

Αριθμός 
και Είδος 

μεταφορικ
ών  μέσων 

της 
προσφοράς 

 

Αριθμοί 
κυκλοφορί

ας 

οχημάτων 

Προσφερομέ
νη 

χωρητικότητ
α μέσων 

βάσει αδειών 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογί
ου Βάσει 

Προϋπολο
γισμού  

Προσφορά Αριθμός 
δρομολ
ογίων 
στην 

διάρκει
α της 

σύμβασ
ης 

Κόστος 
Δρομολογίου 

στο σύνολο 
της διάρκειας  
της σύμβασης 

Ποσοστό έκπτωσης  Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογί
ου 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

            

            

            

            

            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
 

                                                                                                                                                                                    ΦΠΑ    

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  




