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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   Μυτιλήνη,  24/08/2017 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ                          ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 45709/2380 
Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Ταχ. ∆/νση: Ανδροµέδας 15 
Ταχ. Κώδικας: 81100 
Πληροφορίες: Β. Σαντζηλιώτου   
Τηλέφωνο: 22513 53612  
Fax: 2251047435 
e-mail: v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr     

 

∆ΙΑΚΗΡΥΞΗ 
ΣΥΣΤΗΜΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗΣ: 44655     

Ανοικτού διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα 
από οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης), για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς µαθητών των δηµόσιων 
σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου για δύο σχολικά έτη 2017–2018 και 2018-2019», συνολικού 
προϋπολογισµού 5.300.471,55 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α 17% και των 
δικαιωµάτων προαίρεσης 15%. 
 
3.939.406,58 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 
669.699,11  ΕΥΡΩ ΦΠΑ 17% 

691.365,86 ΕΥΡΩ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15% 
 
CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

∆ιαδικτυακός Τόπος 
Υποβολής  Προσφοράς  

Ηµεροµηνία 
Έναρξης 
Υποβολής 
Προσφορών 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

Καταληκτική 
Ηµεροµηνία 
Υποβολής 
Προσφορών 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

Ηµεροµηνία 
Αποσφράγισης 
Προσφορών  

Προϋπολογισθείσα 
πίστωση εγκεκριµένου 
προϋπολογισµού  
Ε.Φ. 0192   
ΚΑΕ 0821.0001 

∆ιάρκεια έργου: 
∆ύο Σχολικά έτη 
2017-2018 και 
2018-2019 
(01.09.2017 έως 
31.08.2019) 
 
Σχ. Ηµέρες= 370 
(185 +185) 

Ηµεροµηνία 
ηλεκτρονικής 
αποστολής για 
δηµοσίευση στην 
Επίσηµη 
Εφηµερίδα 
Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων 

Α) Ηµεροµηνία 
ανάρτησης στο 
ΚΗΜ∆ΗΣ και λήψη 
Α∆ΑΜ και Β) Αρ. 
Ηλ. Καταχώρησης 
στο ΕΣΗ∆ΗΣ 

Ηµεροµηνία 
Αποστολής για 
δηµοσίευση στον 
Ηµερήσιο και 
Εβδοµαδιαίο 
Τύπο 

Τόπος ∆ιαγωνισµού 

 
24/08/2017 

 
Α)ΚΗΜ∆ΗΣ: 
24/08/2017 

Β) Αρ. Ηλ. Κατ. 
ΕΣΗ∆ΗΣ:44655 

 
24/08/2017 

Π.Ε Λέσβου  και Π.Ε.  Λήµνου, 
∆/νση ∆ιοικητικού-Οικονοµικού, 

Τµήµα Προµηθειών & 
Περιουσίας 

Ανδροµέδας 15, Μυτιλήνη 
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∆ιαδικτυακή Πύλη του 
Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 

www.promitheus.gov.gr 

Ηµέρα 
11/09/2017 

 
Ώρα   

08:00π.µ. 

Ηµέρα 
04/10/2017 

 
Ώρα   

15:00µ.µ. 

Ηµέρα 
11/10/2017 

 
Ώρα  08:30π.µ. 

5.300.471,55 ΕΥΡΩ 
συµπεριλαµβανοµένων 

ΦΠΑ 17% και 
δικαιωµάτων προαίρεσης 

15%  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:  
I, II, III, IV, V, VI, 

VII 

 

Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει. 
2. Το Π.∆.137/2010  (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» όπως ισχύει. 
3. Τις διατάξεις Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 
Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 
4. Τις διατάξεις Ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2014−2020, Β) Ενσωµάτωση 
της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και 
άλλες διατάξεις” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) «∆ιαχείριση, έλεγχος και εφαρµογή 
αναπτυξιακών παρεµβάσεων για την προγραµµατική περίοδο 2007 -2013», 
5. Τις διατάξεις του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,  
6. Τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, 
Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση 
∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του 
άρθρου 1,  
7. Τις διατάξεις της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής 
νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων 
πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές», 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών 
οργάνων της διοίκησης και ορισµός των µελών τους µε κλήρωση», 
9. Τις διατάξεις του Ν.2690/1999 περί Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας (ΦΕΚ 45/Α΄/9-3-
1999).  
10. Τις διατάξεις του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» 
11. Τις διατάξεις του άρθρου 5 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 102/Α΄/26-08-2015) η οποία κυρώθηκε µε τις 
διατάξεις του άρθρου 9, του Ν. 4350/2015 (ΦΕΚ 161/Α΄/30-11-2015). 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν. 2198/1994 (ΦΕΚ 43/Α) «Περί αύξησης αποδοχών 
δηµοσίων υπαλλήλων και άλλες διατάξεις». 
13. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης 
Αρχής ∆ηµοσίων  Συµβάσεων». 
14. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ Α’112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε 
την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών , διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 
15. Τις διατάξεις του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του 
∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 
16. Τις διατάξεις του Ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄131/28.6.2006, Εθνικό Τυπογραφείο, Εφηµερίς 
της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις. 
17. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων 
συµβάσεων » όπως τροποποιήθηκε µε τις διατάξεις του Ν. 3414/05 (ΦΕΚ 279/Α) “ 
Τροποποίηση του Ν.3310/05 “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων”. 
18. Τις διατάξεις του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας», 
19. Τις διατάξεις του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευµατική Ιδιοκτησία, Συγγενικά ∆ικαιώµατα και 
Πολιτιστικά Θέµατα”, 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 3 

20. Το π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια 
έγγραφα και στοιχεία”, 
21. Το π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες”] και ειδικότερα 
την παράγραφο 4 του άρθρου 4 σύµφωνα µε την οποία… «Οι διακηρύξεις, οι αποφάσεις 
ανάθεσης και οι συµβάσεις που συνάπτονται για λογαριασµό των φορέων Γενικής 
Κυβέρνησης αναφέρουν απαραίτητα τον αριθµό και τη χρονολογία της απόφασης ανάληψης 
υποχρέωσης, τον αριθµό καταχώρισής της στα λογιστικά βιβλία του οικείου φορέα, καθώς 
και τον αριθµό της απόφασης έγκρισης της πολυετούς ανάληψης σε περίπτωση που η 
δαπάνη εκτείνεται σε περισσότερα του ενός οικονοµικά έτη». 
22. Τις διατάξεις του Ν. 3021/2002 (ΦΕΚ 143/Α΄) «Περί υπαγωγής της σύµβασης που θα 
συναφθεί στη διαδικασία διασταύρωσης στοιχείων, που προβλέπονται στο άρθρο 4 αυτού». 
23. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «∆ηµοσιονοµική ∆ιαχείριση και 
Ευθύνη». 
24. Την παρ.3 του άρθρου 29 του Ν. 3943/2011 (ΦΕΚ Α΄66) «Καταπολέµηση της 
φοροδιαφυγής, στελέχωση, των ελεγκτικών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις αρµοδιότητας 
του Υπουργείου Οικονοµικών». 
25. Τις διατάξεις του Ν.4038/2012 (ΦΕΚ 14/Α΄) «Επείγουσες ρυθµίσεις που αφορούν την 
εφαρµογή του µεσοπρόθεσµου πλαισίου δηµοσιονοµικής στρατηγικής 2012-2013». 
26. Τις διατάξεις του Ν.4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 
ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµατωµένης Οδηγίας 
2009/50/ΕΚ». 
27. Την αριθµ. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών και ∆ικτύων – Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας 
του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου. 
28. Την υπ’ αριθµ. 24001/11.06.2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και 
∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών 
δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».  
29. Τις διατάξεις του Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 2013) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  
30. Το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες 
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων 
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» . 
31. Την υπ.αριθµ.124/2017 (Α∆Α: ΩΤΝ07ΛΩ-68Ψ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
ΠΒΑ περί συγκρότησης Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των 
διαγωνισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης έτους 2017 της ΠΕ Λέσβου. 
32. Την υπ.αριθµ.167/2017 (Α∆Α: ΨΕ247ΛΩ-ΦΝΓ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
ΠΒΑ περί συγκρότησης Γνωµοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων έτους 2017 της 
ΠΕ Λέσβου. 
33. Την υπ.αριθµ.214/2017 (Α∆Α: 662Ε7ΛΩ-ΧΕΛ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
ΠΒΑ περί έγκρισης  αποτελέσµατος  κλήρωσης µεταξύ των υπηρετούντων υπαλλήλων της 
Π.Ε. Λέσβου για τον ορισµό ενός (1) τακτικού µέλους της Γνωµοδοτικής Επιτροπής 
Αξιολόγησης των Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης 
Έτους 2017 (ορισµός νέου Προέδρου επιτροπής). 
34. Το µε αριθ. 1178/25-05-2017 έγγραφο της ∆/νσης δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & 
Εµπορίου σχετικά µε την µη δυνατότητα χρήσης ιδίων µέσων για την µεταφορά των 
µαθητών από τις αρµόδιες υπηρεσίες, για το σχολικό έτος 2017-2018. 
35. Τους µε αριθ. 1188/29-05-2017 πίνακες τιµών υγρών καυσίµων κίνησης νήσων Λέσβου 
και Λήµνου, της ∆/νσης δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & Εµπορίου. 
36. Το µε αριθ. 1449/05-07-2017 έγγραφο της ∆/νσης δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης & 
Εµπορίου σχετικά µε βεβαίωση του τρόπου µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Λέσβου και  Π.Ε. Λήµνου για το σχολικό έτος 2017-
2018. 
37. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό Οικ. Έτους 2017 της Π.Ε. Λέσβου και Λήµνου. 
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38. Την αρ. πρωτ. 39064/2046/20-07-2017 (αρ. αιτ. 844) βεβαίωσης εγγεγραµµένης 
πίστωσης για την εκτέλεση του έργου της µεταφοράς µαθητών ΠΕ Λέσβου και Λήµνου για 
τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. 
39. Την αρ. 825/2017 (Α∆Α ΩΞ5Ζ7ΛΩ-4Τ3) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια ανοιχτού 
διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών  µεταφοράς µαθητών Π.Ε. 
Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 καθώς και των 
συνηµµένων πινάκων µεταφεροµένων µαθητών χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Λέσβου και ΠΕ 
Λήµνου. 
40. Την αρ. 859/2017 (Α∆Α 7ΓΨΓ7ΛΩ-5ΕΒ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί εξέτασης εκ νέου της αρ. 825/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΒΑ, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης δροµολογίων µεταφοράς 
µαθητών προς το Πειραµατικό Σχ. Μυτιλήνης. 
41. Την αριθµ. 860/2017 (Α∆Α: ΩΜ4Ε7ΛΩ-ΞΝΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή δηµόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, των όρων και των παραρτηµάτων αυτού για 
δύο σχολικά έτη 2017 – 2018 και 2018- 2019, συνολικού προϋπολογισµού 5.300.471,55€, 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17% και δικαιωµάτων προαίρεσης 15%. 
42. Την αρ. 45006/4246/21-08-2017, αρ. εγγραφής 877/21-08-2017 (Α∆Α: 7ΦΖΤ7ΛΩ-Α0Ω) 
πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  ύψους 934.278,34€ για την πληρωµή δαπάνης 
σε βάρος πίστωσης του  Ειδικού Φορέα 0192 ΚΑΕ 0821.0001, οικ. έτους 2017 για την 
µεταφορά µαθητών της Π.Ε Λέσβου και Λήµνου και συνολικού ποσού 5.300.471,55€ για τα 
οικονοµικά έτη 2017 (Σεπτ. – ∆εκεµ), 2018 και 2019 (Ιαν – Αυγ.)  η οποία καταχωρήθηκε 
στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού 
της ΠΒΑ µε αριθµό καταχώρισης 4 στο Μητρώο ∆εσµεύσεων. 
43. Τις λοιπές διατάξεις νόµων, εγκυκλίους και έγγραφα σχετικά µε τη µεταφορά µαθητών, 
που είναι σε ισχύ. 
44. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. 
Λήµνου, κατά τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019. 
  

∆ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ ΣΟ Υ Μ Ε 
 

Ανοικτό διεθνή ηλεκτρονικό δηµόσιο διαγωνισµό, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης), για την ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς µαθητών των δηµόσιων σχολικών 
µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. 
Λήµνου για δύο σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019», συνολικού προϋπολογισµού 
5.300.471,55 ΕΥΡΩ συµπεριλαµβανοµένων Φ.Π.Α 17% και των δικαιωµάτων προαίρεσης 
15%, 
(3.939.406,58 ΕΥΡΩ ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ, 669.699,11  ΕΥΡΩ ΦΠΑ 17%, και 691.365,86 ΕΥΡΩ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 15%).  
 
CPV 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών.  
 
1. Αντικείµενο Σύµβασης: Η µίσθωση µέσω δηµόσιας σύµβασης κατάλληλων 
µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη 
µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Π.Ε.  Λέσβου και 
της Π.Ε.  Λήµνου, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, 
για όλες τις ηµέρες λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη του σχολικού έτους 2017-
2018 µέχρι τη λήξη και του σχολικού έτους 2018-2019, όπως φαίνεται στα συνηµµένα 
εκατόν τριάντα ένα (131) δροµολόγια του παραρτήµατος VII της διακήρυξης, η οποία θα 
βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ειδικός Φορέας 0192 ΚΑΕ 
0821.0001 και κατανέµεται κατά οικονοµικό έτος ως εξής: 
ΟΙΚΟΝ.  ΕΤΟΣ 2017: 1.074.420,09 € µε ΦΠΑ 17% και δικαίωµα προαίρεσης 15%, 
ΟΙΚΟΝ.  ΕΤΟΣ 2018: 2.650.234,99 € µε ΦΠΑ 17% και δικαίωµα προαίρεσης 15%, 
ΟΙΚΟΝ.  ΕΤΟΣ 2019: 1.575.816,47 € µε ΦΠΑ 17% και δικαίωµα προαίρεσης 15%. 
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Στην παρούσα διακήρυξη περιλαµβάνονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά µε 
τους γενικούς και ειδικούς όρους αυτής καθώς και τα Παραρτήµατα της. 
 
 
2. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝ. ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΛΕΣΒΟΥ  
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΤΑΧΥ∆ΡΟΜΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ:  ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆ΑΣ 15, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81100, ΕΛΛΑ∆Α ΚΩ∆ΙΚΟΣ 
NUTS: GR411  ΛΕΣΒΟΣ 
ΤΗΛ 22513-53612  
ΦΑΞ 22510-47435,  
Ηλ. Ταχυδροµείο v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr. 
Αρµόδιος υπάλληλος για πληροφορίες: Σαντζηλιώτου Β. 
 

3. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύµβασης 
υπάρχει στη διεύθυνση διαδικτύου www.pvaigaiou.gov.gr. Οι ενδιαφερόµενοι µπορούν 
επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύµβασης από την ηλεκτρονική πλατφόρµα 
του ΕΣΗ∆ΗΣ www.promitheus.gov.gr. 
 
4. Υποδιαίρεση σε Οµάδες: Η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, που αποτελεί 
αντικείµενο του διαγωνισµού, υποδιαιρείται σε ΟΜΑ∆ΕΣ. 
 
Οι Οµάδες του διαγωνισµού, όπως αναλύονται κατωτέρω και  στο Παράρτηµα VII είναι οι 
εξής: 

•••• ΟΜΑ∆Α 1: ∆ύο (2) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  για τη µεταφορά µαθητών 
Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της 
∆ηµοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισµού 20.027,18€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 26.946,56€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 2: Έντεκα (11) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, 
προϋπολογισµού 280.359,66€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 377.223,92€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 3: Σαράντα (40) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μανταµάδου, Λουτρόπολης Θερµής & 
Μυτιλήνης, προϋπολογισµού 1.296.896,62€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 1.744.974,40€ 

συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  
•••• ΟΜΑ∆Α 4: Ένα (1) δροµολόγιο µε ∆.Χ  Επιβατικό  για τη µεταφορά µαθητών 

Α΄/θµιας  Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών 
Ενοτήτων Μήθυµνας & Πέτρας, προϋπολογισµού 14.634,80€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 
19.691,12€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 
15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 5: Τρία (3) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά  για τη µεταφορά µαθητών 
Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Πλωµαρίου & Γέρας, προϋπολογισµού 46.480,14€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 62.539,03€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 6: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, 
προϋπολογισµού 53.708,72€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 72.265,08€ συµπεριλαµβανοµένου του 
Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 7: Τρία (3) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
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της ∆ηµοτικής Ενότητας Ερεσού - Αντίσσης, προϋπολογισµού 97.789,15€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 131.575,30€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 8: Οκτώ (8) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Καλλονής & Αγίας Παρασκευής, 
προϋπολογισµού 370.134,38€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 498.015,81€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 9: ∆έκα τρία (13) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μανταµάδου, Λουτρόπολης Θερµής & 
Μυτιλήνης, προϋπολογισµού 702.307,43€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 944.954,65€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 10: Έξι (6) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Μήθυµνας & Πέτρας, προϋπολογισµού 139.635,19€ 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 187.879,15€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 11: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε Λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών 
Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας των 
∆ηµοτικών Ενοτήτων Πλωµαρίου & Γέρας, προϋπολογισµού 145.392,72€ χωρίς 
Φ.Π.Α. ή 195.625,91€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 12: Έξι (6) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη µεταφορά 
µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας 
των ∆ηµοτικών Ενοτήτων Πολιχνίτου, Αγιάσου & Ευεργέτουλα, 
προϋπολογισµού 170.558,42€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 229.486,35€ συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%. 

•••• ΟΜΑ∆Α 13: Επτά (7) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Ατσικής, προϋπολογισµού 74.428,02€ 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 100.142,90€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 14: Έξι (6) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισµού 101.128,84€ 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 136.068,86€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 15: Ένα (1) δροµολόγιο µε ∆.Χ  Επιβατικό για τη µεταφορά µαθητών και 
Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισµού 8.469,30€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 11.395,44€ 
συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 16: Τέσσερα (4) δροµολόγια µε ∆.Χ  Επιβατικά και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισµού 
53.079,94€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 71.419,06€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και 
δικαιώµατος προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 17: Επτά (7) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Μούδρου, προϋπολογισµού 223.021,27€ 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 300.075,12€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.  

•••• ΟΜΑ∆Α 18: ∆ύο (2) δροµολόγια µε Λεωφορεία και Μίνι Λεωφορεία  για τη 
µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής 
αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής Ενότητας Μύρινας, προϋπολογισµού 44.834,27€ 
χωρίς Φ.Π.Α. ή 60.324,51€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος 
προαίρεσης 15%.   

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 7 

•••• ΟΜΑ∆Α 19: Τρία (3) δροµολόγια µε Λεωφορεία για τη µεταφορά µαθητών Α΄/θµιας 
και Β΄/θµιας Εκπ/σης σε σχολικές µονάδες, χωρικής αρµοδιότητας της ∆ηµοτικής 
Ενότητας Νέας Κούταλης, προϋπολογισµού 96.520,53€ χωρίς Φ.Π.Α. ή 
129.868,37€ συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α 17% και δικαιώµατος προαίρεσης 
15%. 

 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 1 έως 6 και 13 έως 16, οι προσφορές υποβάλλονται ανά δροµολόγιο. 
Προσφορές µπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δροµολόγια των 
οµάδων αυτών ή και για το σύνολο των δροµολογίων τους. 
 
 
Για τις ΟΜΑ∆ΕΣ 7 έως 12 και 17 έως 19, επί ποινή αποκλεισµού, γίνονται δεκτές 
προσφορές  από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των 
δροµολογίων της κάθε οµάδας και όχι µέρος αυτών. 
 
5. ∆ικαιούµενοι συµµετοχής: Έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση 
ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε: α) κράτος-
µέλος της Ένωσης, β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), γ) 
τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και δ) σε 
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν 
συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης 
δηµοσίων συµβάσεων. 
 
6. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον, από οικονοµική άποψη, 
συµφέρουσα προσφορά, µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή – υψηλότερο ποσοστό 
έκπτωσης). 
 
7. Γλώσσα-Νόµισµα: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και το νόµισµα 
είναι σε ευρώ. 
 
8. Χρόνος ισχύος: Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για διάστηµα 
360 ηµερών προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του διαγωνισµού. 
 
9. Εγγυήσεις: Για τη συµµετοχή στο διαγωνισµό απαιτείται εγγυητική επιστολή συµµετοχής 
ύψους 0,5% της συνολικής εκτιµώµενης αξίας δηµοπράτησης άνευ των δικαιωµάτων 
προαίρεσης και του ΦΠΑ καθώς επίσης και εγγυητική καλής εκτέλεσης ύψους 5% επί της 
συµβατικής αξίας προ ΦΠΑ, για την υπογραφή της σύµβασης. 
 
10. Εναλλακτικές προσφορές: ∆εν γίνονται δεκτές. 
 
11. ∆ιάρκεια Σύµβασης: H προµήθεια καλύπτει το χρονικό διάστηµα για δύο (2) σχολικά 
έτη 2017-2018 και 2018-2019, ήτοι από την έναρξη του Σχολικού Έτους 2017-2018 έως τη 
λήξη του Σχολικού Έτους 2018-2019 (συνολικές σχολικές ηµέρες 370 ηµέρες, 185 ανά 
σχολικό Έτος επί 2 σχολικά έτη) και ισχύει από την ηµεροµηνία υπογραφής µέχρι τη λήξη 
της 31-08-2019. 
 
12. Χρόνος και Τόπος Παραλαβής προσφορών: Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί µε 
ηλεκτρονικό τρόπο µέσω της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
συστήµατος, σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν.4412/2016, την Τετάρτη,  11/10/2017.  
Η ηµέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η ∆ευτέρα, 11/09/2017 ώρα 08:00 π.µ.  
Η ηµέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η Τετάρτη, 04/10/2017 ώρα λήξης 15:00 µ.µ.. 
Οι ανάδοχοι υποχρεωτικά προσκοµίζουν τα δικαιολογητικά που δεν φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή σε κλειστό σφραγισµένο φάκελο σε διάστηµα έως (3) ηµέρες µετά την 
ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών.  
Το άνοιγµα των προσφορών θα γίνει την  Τετάρτη,  11/10/2017 και ώρα 08:30 πµ από την 
αρµόδια Επιτροπή διενέργειας όλων των διαγωνιστικών διαδικασιών της Π.Ε. Λέσβου για το 
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έτος 2017, µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ στα γραφεία της ∆/νσης 
∆ιοικητικού -  Οικονοµικού ΠΕ Λέσβου, Ανδροµέδας 15, 3ος όροφος, Μυτιλήνη. 
 
13. Τόπος παροχής υπηρεσιών: ∆ηµόσιες σχολικές µονάδες Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. 
Λήµνου. 
 
14. Χρηµατοδότηση: Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους & 
Πιστώσεις Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η 
Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό 
(άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013 ) από το 
Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
15. Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία : ∆ιαφορές που 
ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή συντελούνται µετά την 26η 
Ιουνίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345 έως 374) του νόµου 
4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
Οι προσφυγές που ασκούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υποβάλλονται από τους 
οικονοµικούς φορείς, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ΥΑ Π1/2390/2013 
(ΦΕΚ 2677 Β΄) ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ και επισυνάπτοντας το 
σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή υπογραφή ή 
κατατίθενται ηλεκτρονικά ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 
 
16. ∆ηµοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
24/08/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, η παρούσα 
διακήρυξη, καθώς και προκήρυξη αυτής, θα αποσταλεί κατά περίπτωση για δηµοσίευση: 
α) στον δικτυακό τόπο «∆ΙΑΥΓΕΙΑ» 
β) στο δικτυακό τόπο του Κ.Η.Μ.∆.Η.Σ., 

γ) στο δικτυακό τόπο του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
δ) στον ελληνικό τύπο, σε δύο οικονοµικές εφηµερίδες, τρεις τοπικές ηµερήσιες εφηµερίδες, 
µία εβδοµαδιαία. 
ε) στην ιστοσελίδα της ΠΒΑ  www.pvaigaiou.gov.gr. 
στ) στον πίνακα ανακοινώσεων του Κεντρικού Κτιρίου της ΠΕ Λέσβου (Κουντουριώτη 1, 
Λέσβος), του Επαρχείου Λήµνου (Λεωφ. ∆ηµοκρατίας, Λήµνος).  
ζ) στην Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Αιγαίου και τα  Επιµελητήρια Λέσβου και Παράρτηµα 
Λήµνου. 
 
 

                                                                                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΗΣ  
                                                ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΒΑ 

 

 
                                                                     ΒΑΛΣΑΜΙ∆ΗΣ ΘΕΟ∆ΩΡΟΣ 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 
 

Επωνυμία                                                                

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 

Ταχυδρομική διεύθυνση Ανδρομέδας 15 

Πόλη ΜΥΤΙΛΗΝΗ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 81100 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS GR411 Λέσβος 

Τηλέφωνο 22513-53612 

Φαξ 22510-47435 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο v.santzilioti@pvaigaiou.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Σαντζηλιώτου Βασιλική 

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

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 
ΛΕΣΒΟΥ.  
 
Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή ΓΕΝΙΚΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ. 
 
 
Στοιχεία Επικοινωνίας 
α) Τα έγγραφα της σύµβασης είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση &  δωρεάν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση 
www.promitheus.gov.gr 
γ) Περαιτέρω πληροφορίες/διευκρινήσεις διατίθενται κατόπιν έγγραφης αίτησης (Ψηφιακά 
Υπογεγραµµένης) µέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ. 
δ) Το πλήρες κείµενο της διακήρυξης θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 
διαδικτύου στη διεύθυνση www.pvaigaiou.gov.gr, στη θέση ∆ιαγωνισµοί. 
 
 
1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας – Χρηµατοδότηση 
 
Είδος διαδικασίας 
Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί µε την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16, όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
 
Χρηµατοδότηση της σύµβασης 
Φορέας χρηµατοδότησης της παρούσας σύµβασης είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, το 
οποίο µέσω ΚΑΠ µεταβιβάζει αντίστοιχες πληρωµές προς την Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου. 
Η δαπάνη για την εν σύµβαση βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου ΠΕ Λέσβου και Λήµνου. 
Ειδικός Φορέας 0192 ΚΑΕ 0821.0001 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ και η σχετική πίστωση του 
προϋπολογισµού των οικονοµικών ετών 2017,2018 & 2019. 
Η παρούσα σύµβαση χρηµατοδοτείται από Εθνικούς Πόρους & Πιστώσεις Κ.Α.Π. των 
δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου ΠΕ 
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Λέσβου και Λήµνου, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013 ) από το Υπουργείο Εσωτερικών. 
 
1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης 
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών «Μεταφοράς µαθητών των 
δηµόσιων σχολείων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. 
Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, για δύο σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019» µε 
σφραγισµένες προσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά µε βάση την τιµή (χαµηλότερη τιµή - υψηλότερο 
ποσοστό έκπτωσης) µε τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, 
που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, 
από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ηµέρες 
λειτουργίας των σχολείων από την έναρξη του σχολικού έτους 2017-2018 µέχρι τη λήξη του 
σχολικού έτους 2018-2019, όπως φαίνεται στα συνηµµένα εκατόν τριάντα ένα (131) 
δροµολόγια του παραρτήµατος VII [ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΛΕΣΒΟΥ ΚΑΙ ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ] της 
διακήρυξης προϋπολογιζόµενης συνολικής δαπάνης 5.300.471,55 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 17% και συνολικών δικαιωµάτων προαίρεσης 15%, η οποία 
θα βαρύνει τον Προϋπολογισµό της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου Ειδικός Φορέας 0192 ΚΑΕ 
0821.0001 και κατανέµεται κατά οικονοµικό έτος ως εξής: 
 

ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 17% 

ΦΠΑ 17% ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 

17% 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

(15%)  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
∆ΑΠΑΝΗ ΜΕ 
ΦΠΑ & ∆ΙΚ. 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2017 (ΣΕΠΤ-∆ΕΚΕΜ. 
2017) 

798.528,50 € 135.749,84 € 934.278,34 € 140.141,75 € 1.074.420,09 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2018 

1.969.702,70 € 334.849,46 € 2.304.552,16 € 345.682,83 € 2.650.234,99 € 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ 
2019  
( ΙΑΝ.- ΑΥΓ. 2019) 

1.171.175,38 € 199.099,81 € 1.370.275,19 € 205.541,28 € 1.575.816,47 € 

ΣΥΝΟΛΟ 3.939.406,58 € 669.699,11 € 4.609.105,69 € 691.365,86 € 5.300.471,55 € 

 
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 
Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων (CPV) : 60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών 
µεταφορών επιβατών. 
 
Η παρούσα σύµβαση υποδιαιρείται σε εκατόν τριάντα ένα (131) δροµολόγια όπως αυτά 
αποτυπώνονται στον πίνακα του Παραρτήµατος VII. 
 
Προσφορές υποβάλλονται από τους διαγωνιζόµενους, επί ποινή αποκλεισµού, για 
τουλάχιστον ένα δροµολόγιο. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για 
περισσότερα του ενός δροµολογίου για τις Οµάδες 1 έως 6 και 13 έως 16 ή για το 
σύνολο των δροµολογίων µίας ή περισσοτέρων Οµάδων για τις Οµάδες 7 έως 12 και 
17 έως 19 του παραρτήµατος VII, η δε κατακύρωση µπορεί να γίνει για ένα ή  
περισσότερα δροµολόγια και για το σύνολο των δροµολογίων µίας ή περισσότερων 
Οµάδων στον ίδιο µειοδότη. 
 
Ο αριθµός δροµολογίων που µπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται από ένα (1) 
κατά ελάχιστον δροµολόγιο, ή περισσότερα του ενός έως και το σύνολο των εκατόν 
τριάντα ενός (131) δροµολογίων, εφόσον πληρεί τα κριτήρια κατακύρωσης, τηρούνται οι 
προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλούς µεταφοράς των µαθητών και διαθέτει τον 
απαιτούµενο στόλο οχηµάτων. 
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Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να αναθέσει συνδυάζοντας τα δροµολόγια 1 έως 
131 σε έναν προσφέροντα υπό τις κάτωθι προϋποθέσεις: 

1. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση 
των κατά περίπτωση δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα 
διακήρυξη, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο 
παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και 
σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, 
δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών 
µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να 
υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα 
δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η 
οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι ανώτερη 
από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί µε τη 
διακήρυξη, µε βάση τον προβλεπόµενο από τη διακήρυξη προσφορότερο τύπο 
µεταφορικού µέσου. 
2. Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός 
δροµολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν 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. 
 

Η συνολική εκτιµώµενη αξία συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 17% και δικαιωµάτων προαίρεσης 
15% ανέρχεται στο ποσόν των 5.300.471,55€ (πέντε εκατοµµύρια τριακόσιες χιλιάδες 
τετρακόσια εβδοµήντα ένα ευρώ και πενήντα πέντε λεπτά) η οποία αναλύεται σε καθαρή 
αξία: 3.939.406,58€, 669.699,11€ ΦΠΑ 17%, και 691.365,86€ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
15%. 
 
∆ικαιώµατα Προαίρεσης: Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης που δε 
µπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 15% του προϋπολογισµού της διακήρυξης, σύµφωνα µε 
την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 24001/11-6-2013 
(ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013). που αναλύεται ως κατωτέρω: 
Έως και το 15% του προϋπολογισµού κάθε οµάδας του διαγωνισµού για την τροποποίηση 
των υφιστάµενων δροµολογίων, δηλαδή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή 
µερική αλλαγή διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά 
τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. εκτέλεση 
δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της σύµβασης. 
Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της 
αναθέτουσας αρχής. Στον πίνακα του Παραρτήµατος VII που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος 
της παρούσας ∆ιακήρυξης αποτυπώνονται διακριτά τα δικαιώµατα προαίρεσης (έως 15%). 
Για την πληρέστερη εικόνα των δικαιωµάτων προαίρεσης της σύµβασης αναγράφονται 
χωριστά αφενός η αξία της προκηρυσσόµενης σύµβασης και αφετέρου η αξία των 
προαίρεσης, που οδηγεί σε προσαυξήσεις του αρχικού προϋπολογισµού. 
 
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης δίδεται στις 
διατάξεις της παρούσας διακήρυξης και τα αναπόσπαστα Παραρτήµατα αυτής.  
 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή µερικώς η ανάγκη παροχής 
των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
παροχή των συγκεκριµένων υπηρεσιών διακόπτεται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση της αρµόδιας υπηρεσίας. 
 
Η συµµετοχή στο διαγωνισµό γίνεται µε ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού και 
µόνον του λόγου δεν αντλεί δικαίωµα αποζηµίωσης. Η συµµετοχή στο διαγωνισµό 
συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, των όρων διενέργειας του 
διαγωνισµού, όπως εξειδικεύονται στην παρούσα , στο σύνολό τους. 
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Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να 
την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς 
καµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους 
υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δεν δικαιούνται ουδεµία αποζηµίωση για δαπάνες 
σχετικές µε τη σύνταξη και υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα. Όλα τα 
στοιχεία που υποβάλλονται στο πλαίσιο του παρόντος διαγωνισµού είναι δεσµευτικά για 
τους υποψηφίους. Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, δύναται εφόσον το κρίνει απαραίτητο, να κάνει 
ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

 
 
1.4 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού 
Η καταληκτική ηµεροµηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 04/10/2017 και ώρα 15:00 
µ.µ. (τουλάχιστον 35 ηµέρες από την προκήρυξη). 
 
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήµατος, την 11η/10/2017, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 
08:30 π.µ. που ορίζει η παρούσα προκήρυξη, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό 
φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Ν. 4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5- 2013), στο άρθρο 11 
της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες 
λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» . 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. Μετά την παρέλευση της 
καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο 
Σύστηµα. 
 
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του 
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης 
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν.4155/2013, και το άρθρο 6 της 
ΥΑ Π1/2390/2013 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)». 
 
Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται (4) τέσσερις εργάσιµες ηµέρες µετά την 
καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών. Αν η συνεδρίαση της αρµόδια 
πιστοποιηµένης στο σύστηµα Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ηµέρα του ∆ιαγωνισµού 
για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη στο ΕΣΗ∆ΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), 
αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ηµέρες µετά από την αρχική ηµεροµηνία αποσφράγισης. 
Αν η ηµέρα αυτή είναι αργία, ο ∆ιαγωνισµός αναβάλλεται για την πρώτη επόµενη εργάσιµη 
ηµέρα και την ίδια ώρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενηµερώνει µε 
τηλεοµοιοτυπία ή µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου όλους τους ∆ιαγωνιζόµενους για την 
αναβολή και την ηµέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυµα 
υφίσταται και κατά τη νέα ηµέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαµβάνεται. Η ως άνω 
αναφερόµενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν συνεπάγεται σε καµία περίπτωση 
αντίστοιχη παράταση της προθεσµίας κατάθεσης προσφορών. 
 
Ο διαγωνισµός θα διενεργηθεί από την αρµόδια Επιτροπή Αξιολόγησης των 
Αποτελεσµάτων των ∆ιαγωνισµών και των ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης της ΠΕ Λέσβου, 
έτους 2017, στο εξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. Η ως άνω επιτροπή γνωµοδοτεί προς την 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η 
οποία λαµβάνει τις σχετικές µε το διαγωνισµό αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής 
και κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 
 
1.5 ∆ηµοσιότητα 
Α. ∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Προκήρυξη της παρούσας σύµβασης απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση στις 
24/08/2017 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Β. ∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο 
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Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης, καθώς και της προκήρυξης αυτής, 
καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) και 
στο πρόγραµµα ∆ΙΑΥΓΕΙΑ . 
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρήθηκε ακόµη και στη διαδικτυακή 
πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. : http://www.promitheus.gov.gr. 
 
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) δηµοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 
σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016, το αρ. 4 του Π.∆. 118, και το αρ.3 του 
Ν.3548/2007, όπως ισχύουν, σε δύο ηµερήσιες οικονοµικές εφηµερίδες, δύο ηµερήσιες 
τοπικές εφηµερίδες, µία τοπική εβδοµαδιαία εφηµερίδα. 
 
Η ∆ιακήρυξη και η προκήρυξη αυτής, θα καταχωρηθούν στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της 
αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) : http:// www.pvaigaiou.gov.gr, στη θέση 
∆ιαγωνισµοί.  
 
Γ. Έξοδα δηµοσιεύσεων 
Οι δαπάνες δηµοσίευσης της διακήρυξης στην εφηµερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
βαρύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
Τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και 
επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί),  στις εφηµερίδες πανελλήνιας εµβέλειας βαρύνουν την 
αναθέτουσα αρχή (Π.∆. 118/2007).  
Τα έξοδα δηµοσίευσης της σχετικής Προκήρυξης της παρούσας ∆ιακήρυξης, αρχικής και 
επαναληπτικής (εφόσον απαιτηθεί),  στις τοπικές εφηµερίδες βαρύνουν τους αναδόχους του 
διαγωνισµού (Ν. 3548/07 και όπως συµπληρώθηκε µε το άρθρο 46 του Ν.3801/09) 
αναλογικά µε το µέρος του προϋπολογισµού των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, για το 
οποίο θα υπογράψουν την οικεία σύµβαση και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από 
αυτόν. 
Σε περίπτωση που ο διαγωνισµός αποβεί άγονος οι δαπάνες δηµοσίευσης στις τοπικές 
εφηµερίδες θα καταβληθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 
 
1.6 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης 
Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύµβασης, εφόσον 
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της 
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του 
Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και 
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δηµοσίων συµβάσεων και τις 
αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της 
αρµοδιότητάς τους. 

 

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

γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των 
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 
2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 
 
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης 
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

• η µε προσωρινό αρ. αναφοράς 2017-116425 (17-354046-001) Προκήρυξη της 
Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 
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• η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα (I, II, III, IV, V, VI & VII) που αποτελούν 
αναπόσπαστο µέρος αυτής. 

• το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ]. 

• οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της 
διαδικασίας, ιδίως σχετικά µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά. 

• το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της. 
 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης 
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 
σύµβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 
εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω 
συστήµατος. 
 
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 10 
ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα 
στο δικτυακό τόπο του διαγωνισµού µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , 
του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.  
 
Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από 
εγγεγραµµένους στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 
σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο των ερωτηµάτων είναι ψηφιακά 
υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε µε άλλο τρόπο 
είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένο, δεν 
εξετάζονται. 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την προθεσµία παραλαβής των προσφορών, 
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς να µπορούν να λάβουν γνώση όλων 
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον 
οικονοµικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ηµέρες πριν από την 
προθεσµία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύµβασης υφίστανται σηµαντικές αλλαγές. 
 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη µε τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των 
αλλαγών. 
 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σηµασία για την 
προετοιµασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσµιών. 
. 

2.1.4 Γλώσσα 
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα . 
 
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
 
Οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική 
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
 
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη 
µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και 
δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 
1497/1984 (Α΄188). 
 
Ειδικότερα, όλα τα δηµόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονοµικούς φορείς και 
που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόµιµα 
επικυρωµένα, και η µετάφραση των εν λόγω εγγράφων µπορεί να γίνει είτε από τη 
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µεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρµόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά 
την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων, είτε από 
ορκωτό µεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δηµόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού 
που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση µε τη µορφή επικυρωµένης φωτοτυπίας προερχόµενης 
είτε από το νόµιµο επικυρωµένο έγγραφο από το αρµόδιο Προξενείο της χώρας του 
προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο µε την σφραγίδα ‘’Apostile” σύµφωνα µε 
την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο 
κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.∆. και 53 του Κώδικα περί ∆ικηγόρων. 
 
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του 
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

 
2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα 
που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού 
Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 
παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε 
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο 
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή 
µερίσµατα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 
 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή 
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ηµεροµηνία έκδοσης, 
β) τον εκδότη, 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, 
δ) τον αριθµό της εγγύησης, 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, 
στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του 
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για 
κάθε µέλος της ένωσης), 
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήµου, 
η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού, 
θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 
εγγύησης ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση 
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 
ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον 
τίτλο της σχετικής σύµβασης. 
 
Υποδείγµατα Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής καθώς και Καλής Εκτέλεσης 
περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα V ( βάσει των υποδειγµάτων της ΕΑΑ∆ΗΣΥ). Η 
αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 
 
2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 
2.2.1 ∆ικαιούµενοι συµµετοχής 
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1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης έχουν φυσικά ή 
νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη αυτών, που 
είναι εγκατεστηµένα σε: 
α) κράτος-µέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση 
δηµόσια σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις 
του σχετικού µε την Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και 
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και 
έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών 
ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων. 
 
2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών 
συµπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή 
προσφοράς. 
Υποχρεούνται όµως να το πράξουν σε περίπτωση επιλογής, πριν την υπογραφή των 
σχετικών συµβάσεων ενώ η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την 
επιλεγείσα κοινοπραξία να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής µορφής, εάν της ανατεθεί η 
σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή 
εκτέλεση της σύµβασης. 
 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη 
της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
 
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής 
2.2.2.1. Για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
κατατίθεται από τους συµµετέχοντες οικονοµικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική 
επιστολή συµµετοχής, ποσού ανάλογα µε το/τα δροµολόγιο/α  ή την/τις οµάδα/ες 
δροµολογίων που υποβάλλουν προσφορά σύµφωνα µε τον πίνακα του Παραρτήµατος VII 
(ποσοστό 0,5% επί της εκτιµώµενης αξίας άνευ των δικαιωµάτων προαίρεσης και του 
Φ.Π.Α.).  
 
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον 
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που 
συµµετέχουν στην ένωση. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 
του χρόνου ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι 390 ηµέρες, 
(360 ηµέρες + 30 ηµέρες) άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, 
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη 
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 
 
2.2.2.2. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης. 
 
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες µετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση 
απόφασης επ’ αυτών, και 
γ) την ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο. 
 
2.2.2.3. Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την 
προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή 
πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκοµίσει εγκαίρως 
τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 
υπογραφή της σύµβασης. 
 
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού 
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Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης (διαγωνισµό) 
ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για 
µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκειται για ένωση 
οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους: 
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση 
του οργανωµένου εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της 
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-
µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την 
καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς 
και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα, 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των 
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), 
η οποία κυρώθηκε µε το ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, 
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του 
Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της 
τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της 
χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση εσόδων από 
παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309 της 
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης 
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για 
την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 
2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε 
στην εθνική νοµοθεσία µε το Ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  
 
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό. 
 
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 
 
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου 
αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού 
Συµβουλίου. 
 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 
εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 
 
2.2.3.2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή 
διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας 
όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική νοµοθεσία ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να 
αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
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Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 
υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, 
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά 
ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο 
οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω 
αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, 
σύµφωνα µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 
εκπνοή της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. 
 
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης, 
προσφέρων οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του 
ν.4412/2016, 
 
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του 
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου.  
 

(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός 
φορέας συνήψε συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισµού, 
 
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 
4412/2016 δεν µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά, 
µέσα, 
 
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του 
οικονοµικού φορέα κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα 
οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο 
παρεµβατικά, µέσα, 
 
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης 
σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες 
παρόµοιες κυρώσεις, 
 
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση 
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να 
προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρµογή του άρθρου 79, του 
Ν.4412/2016. 
 
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του 
αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 21 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε 
µια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, 
υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη 
σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για τη συνέχιση της 
επιχειρηµατικής του λειτουργίας 
 
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονοµικός φορέας από τη συµµετοχή στη 
διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρµογής 
της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισµού). 
 
2.2.3.6. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω 
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω 
περιπτώσεις. 
 
2.2.3.7. Προσφέρων οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία 
προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την 
αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού (αυτoκάθαρση). Εάν τα 
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία 
σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς 
αξιολογούνται σε συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήµατος ή του παραπτώµατος. Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον 
οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονοµικός φορέας που έχει 
αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, 
από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν 
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που 
ορίζεται στην εν λόγω απόφαση. 
 
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων 
κατά την προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 
του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 
 
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση 
του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από 
την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 
 
2.2.4 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης 
απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο των προς 
παροχή υπηρεσιών, ήτοι µεταφορά µαθητών. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι 
εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι 
σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής 
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του 
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων 
εγκατεστηµένων σε κράτος µέλους του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε 
τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην 
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την 
Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να είναι 
εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα. Οι εγκατεστηµένοι στην 
Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο Σωµατείο, 
Βιοτεχνικό, Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο. 
 
Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφης, αυτό δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση 
ψηφιακά υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο του οικονοµικού φορέα. 
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2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια 
Όσον αφορά την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, η Α.Α. δεν απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηµατοοικονοµικής επάρκειας 
για τους οικονοµικούς φορείς. Ωστόσο, απαιτείται η σύµφωνα µε το νόµο υποχρεωτική 
ασφάλιση των οχηµάτων (ασφαλιστήριο συµβόλαιο), καθ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, ήτοι 31-08-2019.  
 
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα 
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία 
σύναψης σύµβασης, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται : 
α) να διαθέτουν τον απαιτούµενο σε αριθµό στόλο οχηµάτων (κύριο όχηµα και εφεδρικό) για 
την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισµένων θέσεων), ο οποίος είναι 
κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέµατα οδικής ασφάλειας και συµµορφούµενος 
σύµφωνα µε κάθε είδους προβλεπόµενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόµου ή κανονιστική 
πράξη αναφορικά µε τον τεχνικό εξοπλισµό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και 
αποδεικνύουν τη νόµιµη κυκλοφορία των διατιθέµενων οχηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια 
για όλη την περίοδο της σύµβασης 
β) να διαθέτουν όλα τα απαιτούµενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη 
νόµιµη κυκλοφορία των οχηµάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση 
αξιοπρεπών συνθηκών µετακίνησης µικρών µαθητών µε εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου 
για την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά τους (Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ 
ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, Ασφαλιστήριο Συµβόλαιο, ∆ίπλωµα Οδήγησης, Ειδική Άδεια 
Οδήγησης, Άδεια Οδικού Μεταφορέα) τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
(καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης 
και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-2019. 
 
Πιο αναλυτικά: 

• Άδεια κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των δροµολογίων. 

• Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι 
ιδιόκτητο ή δεν είναι ενταγµένο σε Νοµικό Πρόσωπο, απαραίτητη 
προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του 
λεωφορείου ή του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, που να δηλώνει ότι : α) παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο 
ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την 
πλήρη εκτέλεση αυτής, β) θα προσκοµίσει το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης, όταν 
και εάν κληθεί να υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εάν πρόκειται να γίνει 
σε αυτόν η κατακύρωση και γ) λαµβάνει κάθε µέριµνα προκειµένου διαθέτει τον 
κατάλληλο, αξιόπιστο από θέµατα οδικής ασφάλειας και συµµορφούµενο σύµφωνα 
µε κάθε είδους προβλεπόµενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόµου ή κανονιστική 
πράξη αναφορικά µε τον τεχνικό εξοπλισµό και τις προδιαγραφές νόµιµης 
κυκλοφορίας οχηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της 
σύµβασης.  

• ∆ελτίο/α τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από το/α οποίο/α να προκύπτει ότι τα 
διατιθέµενα προς χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν 
την ασφαλή µεταφορά των µαθητών, τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-2019.  

• Έγκυρο/α ασφαλιστήριο/α συµβόλαιο/α στο οποία θα αναγράφονται οι αριθµοί 
κυκλοφορίας των ασφαλισθέντων οχηµάτων καθώς και το διάστηµα ασφάλισης τους 
τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία 
προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, ήτοι 31-08-2019.  

• Άδεια ή άδειες οδήγησης (και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα 
χρησιµοποιηθούν), οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-2019. 
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• Ειδική άδεια οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ), άδεια 
οδικού µεταφορέα (λεωφορεία) εφόσον αυτή απαιτείται, ειδική άδεια µεταφορέα 
για τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο διαγωνισµό για τη µεταφορά των 
µαθητών. Εφόσον ο µεταφορέας είναι Νοµικό Πρόσωπο (Κοινοπραξία, 
Συνεταιρισµός, Α.Ε.) οφείλει να καταθέσει την «ειδική άδεια µεταφορέα» του Νοµικού 
Προσώπου, οι οποίες θα είναι σε ισχύ, τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την 
ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της, 31-08-2019. ∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση 
υποβάλλεται η αντίστοιχη ειδική άδεια µεταφορέα που αντιστοιχεί σε κάθε όχηµα 
που χρησιµοποιείται στη µεταφορά µαθητών (είτε πρόκειται για ιδιόκτητο είτε 
πρόκειται για παραχωρούµενο όχηµα, είτε για όχηµα τρίτου/υπεργολάβου) 

 
∆ιευκρινίζεται ότι οι όροι λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ επιβατικό έχουν την 
έννοια όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήµατος της αριθµ. 
24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ.  
 
Επίσης, υπενθυµίζεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα 
συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην 
ελληνική γλώσσα. 
 
γ) να διαθέτουν: α) οδηγό/ους των οχηµάτων µε κατάλληλη ικανότητα οδήγησης, και β) 
τυχόν συνοδό/ούς (όπου απαιτείται) για τη διευκόλυνση της µεταφοράς ανήλικων µικρών 
παιδιών. Ο συµµετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης και έχει 
δηλώσει ότι θα χρησιµοποιήσει οδηγό/ούς, θα προσκοµίσει υποχρεωτικά το απόσπασµα 
ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) .  
Επίσης, ο συµµετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα πρέπει πριν την 
υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί σχολαστικά τον 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαµβάνει κάθε µέριµνα για την έγκαιρη και ασφαλή 
µεταφορά των µαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας). 
 
δ) Σε περίπτωση που σε δροµολόγιο για το οποίο υπογράφεται η σύµβαση προβλέπονται 
συνοδοί, για κάθε έναν από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να προσκοµίσει (κατά τα οριζόµενα 
στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα 
συνοδό: 
• 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. 
• Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα 
ακριβή στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του. 
 
ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Σε περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν τις 
αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου 
pdf. 
 
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονοµικής και 
χρηµατοοικονοµικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά µε την τεχνική και 
επαγγελµατική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, 
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε την προσκόµιση της 
σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. 
 
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελµατικής ικανότητας που σχετίζονται µε τους 
τίτλους σπουδών και τα επαγγελµατικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του 
Μέρους ΙΙ του Παραρτήµατος ΧΙΙ του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016 ή µε την σχετική 
επαγγελµατική εµπειρία, οι οικονοµικοί φορείς, µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες 
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άλλων φορέων, µόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις 
οποίες απαιτούνται οι συγκεκριµένες ικανότητες. 
 
Όταν οι οικονοµικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα 
κριτήρια που σχετίζονται µε την απαιτούµενη µε τη διακήρυξη οικονοµική και 
χρηµατοοικονοµική επάρκεια, οι εν λόγω οικονοµικοί φορείς και αυτοί στους οποίους 
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύµβασης . 
 
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις 
ικανότητες των συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.  
 

2.2.8 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 
2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται 
σε µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκοµίζουν 
κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συµµετοχής, το 
προβλεπόµενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ), σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα 
Ι, το οποίο αποτελεί ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το 
ΕΕΕΣ καταρτίζεται βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού 
(ΕΕ) 2016/7 και συµπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονοµικούς φορείς σύµφωνα µε 
τις οδηγίες του Παραρτήµατος Ι της παρούσας. 
 
2.2.8.2 Αποδεικτικά µέσα - ∆ικαιολογητικά και Ειδικά ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης 
Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις 
συµµετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την 
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά 
τη σύναψη της σύµβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 
4412/2016. 
 
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς 
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 
2.2.4-2.2.7). 
 
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά 
στοιχεία, αν και στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα 
πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 
δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως 
εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστηµα 
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα 
αρχή που έχει αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά 
εξακολουθούν να ισχύουν. 

• Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των 
απαιτούµενων από την παρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της 
προσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-
14). Υποβαλλόµενα µε την προσφορά ηλεκτρονικά αρχεία pdf των απαιτούµενων 
δικαιολογητικών και εγγράφων που δεν είναι ψηφιακά υπογεγραµµένα από τον 
εκδότη τους, εκλαµβάνονται ως υποβληθέντα απλά φωτοαντίγραφα, και για την 
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αποδοχή τους ή µη, εξετάζονται µε βάση τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/14 
(ΦΕΚ Α’ 74/26-03- 14) 

• Επισηµαίνεται ότι σε υποβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υποχρεωτικά από την 
αρµόδια για το διαγωνισµό Υπηρεσία δειγµατοληπτικός έλεγχος, προκειµένου να 
εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε ποσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη 
συνδροµή των υπηρεσιών ή φορέων που εξέδωσαν τα πρωτότυπα. ∆ιαπίστωση ότι 
υποβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία επιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα 
στην παράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια πράξη δεν 
τιµωρείται αυστηρότερα από άλλη ποινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια περίπτωση, η 
εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικητική ή άλλη πράξη, ανακαλείται αµέσως. 

• Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει 
η κατακύρωση, εντός προθεσµίας έως είκοσι (20) ηµερών από τη σχετική 
ειδοποίηση που του αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει ηλεκτρονικά µέσω του 
συστήµατος, σε µορφή αρχείου. pdf και σε φάκελο µε σήµανση «∆ικαιολογητικά 
Κατακύρωσης», τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και 
αναφέρονται κατωτέρω. Τα δικαιολογητικά (µόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που 
δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια 
δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) προσκοµίζονται από τον προσφέροντα 
εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη 
µορφή (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 
74/26-03-14)) στην αρµόδια υπηρεσία.  

• Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία 
πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 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: 

 
 
α) Η Περιγραφή «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής που διενεργεί την εργασία δηλ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ  
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆ΑΣ 15 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81100 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης 
ΑΠ 45709/2380/24-08-2017 
Αρ. Ηλ. Κατ. στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 44655 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 
ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-18 & 2018-19 
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 04/10/2017 15:00 µ.µ. 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
 
 
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι 
προσφέροντες οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού 
µητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος αφορά και στα 
µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού φορέα ή 
στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό 
κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στην ως άνω παράγραφο, 
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2, πιστοποιητικά που εκδίδονται από αρµόδια κατά 
περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις 
τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας) και 
ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Από τα περιεχόµενα του πιστοποιητικού 
χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος του, έτσι ώστε να είναι ξεκάθαρο ότι τα 
πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής 
των προσφορών. Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η ασφαλιστική ενηµερότητα καλύπτει τις 
ασφαλιστικές υποχρεώσεις του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ως φυσικό ή νοµικό 
πρόσωπο για το προσωπικό τους µε σχέση εξαρτηµένης εργασίας. Για τον λόγο αυτό 
απαιτείται υπεύθυνη δήλωση [ψηφιακά υπογεγραµµένη] του προσωρινού αναδόχου 
αναφορικά µε τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής 
ασφάλισης) στου οποίου οφείλει να καταβάλει εισφορές. 
 
Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στο εξωτερικό τα δικαιολογητικά εκδίδονται µε βάση την 
ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένοι. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω 
χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το 
πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις , το έγγραφο ή το πιστοποιητικό 
µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου 
είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός φορέας. 
 
∆εν αποκλείεται ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις 
του : 

• είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των 
προστίµων 

• είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 
 
γ) για την παράγραφο και 2.2.3.4 περίπτωση β’ πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν 
υπό πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, ή άλλη 
ανάλογη κατάσταση και επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση ή 
έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού 
συµβιβασµού ή υπό άλλη ανάλογη διαδικασία. Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν 
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό 
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο στην β΄ της 
παραγράφου 2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός 
φορέας. 

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

 
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση [ψηφιακά 
υπογεγραµµένη] του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή 
διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού 
του κράτους - µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν 
συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισµού. 
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ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, 
εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους 
και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους]: 

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

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

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

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

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

 
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση [ψηφιακά υπογεγραµµένη] του 
προσφέροντος οικονοµικού φορέα ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή εµπορικού οργανισµού του κράτους - 
µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας εγκατάστασής του ότι δεν έχει εκδοθεί σε 
βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλόλητας για 
την άσκηση επαγγελµατικής δραστηριότητας) προσκοµίζουν: 
 
Πιστοποιητικό του οικείου επαγγελµατικού ή εµπορικού µητρώου του κράτους 
εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα προσκοµίζουν 
βεβαίωση εγγραφής στο Βιοτεχνικό ή Εµπορικό ή Βιοµηχανικό Επιµελητήριο, έκδοσης 
τελευταίου εξαµήνου, µε το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και 
αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από αρµόδια 
δηµόσια αρχή. Εφόσον οι υποψήφιου ανάδοχοι δεν υποχρεούνται σε εγγραφή σε 
επιµελητήριο δηλώνουν τα ανωτέρω µε υπεύθυνη δήλωση. 
 
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί 
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν 
προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον 
αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή 
εµπορικού οργανισµού της  χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο 
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οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που 
απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης. 
 
 
Β.3. Για την απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας της παραγράφου 
2.2.5 οι οικονοµικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκοµίζουν αποδεικτικά ότι πληρούν τα 
ελάχιστα κριτήρια οικονοµικής επάρκειας . 
 
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς 
προσκοµίζουν :  

• Φωτοαντίγραφα Άδειων κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών 
(ΤΑΞΙ κλπ) και των ειδικά διαµορφωµένων λεωφορείων, που θα χρησιµοποιηθούν 
για την εκτέλεση των δροµολογίων.   

• Φωτοαντίγραφα πρόσφατων ∆ελτίων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από το οποίο 
να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα προς χρήση λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ 
κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών, τόσο κατά την ηµέρα 
διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη 
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-
08-2019. (Επικυρωµένο από δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, 
βάσει των διατάξεων του Ν.4250/2014.) 

• Φωτοαντίγραφα Έγκυρων ασφαλιστήριων συµβολαίων στα οποία θα 
αναγράφονται οι αριθµοί κυκλοφορίας των ασφαλισθέντων οχηµάτων καθώς και το 
διάστηµα ασφάλισης τους τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
(καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-2019. (Επικυρωµένο 
από δικηγόρο, εφόσον πρόκειται για ιδιωτικά έγγραφα, βάσει των διατάξεων του 
Ν.4250/2014.) 

• Φωτοαντίγραφα Άδειων οδήγησης (και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα 
χρησιµοποιηθούν), οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του 
διαγωνισµού (καταληκτική ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια 
εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της, 31-08-2019.  

• Φωτοαντίγραφα Ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. επιβατικών 
(ΤΑΞΙ), άδεια οδικού µεταφορέα (λεωφορεία) εφόσον αυτή απαιτείται. Εφόσον ο 
µεταφορέας είναι Νοµικό Πρόσωπο (Κοινοπραξία, Συνεταιρισµός, Α.Ε.) οφείλει να 
καταθέσει την «ειδική άδεια µεταφορέα» του Νοµικού Προσώπου, οι οποίες θα 
είναι σε ισχύ, τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού (καταληκτική 
ηµεροµηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και 
µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής της, 31-08-2019. (∆έσµευση προσκόµισης 
δικαιολογητικών σε ισχύ).∆ιευκρινίζεται ότι σε κάθε περίπτωση υποβάλλεται η 
αντίστοιχη ειδική άδεια µεταφορέα που αντιστοιχεί σε κάθε όχηµα που 
χρησιµοποιείται στη µεταφορά µαθητών (είτε πρόκειται για ιδιόκτητο είτε πρόκειται 
για παραχωρούµενο όχηµα, είτε για όχηµα τρίτου/υπεργολάβου) 

• Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), εφόσον ο συµµετέχων έχει δηλώσει ότι σε περίπτωση που 
αναδειχτεί µειοδότης θα χρησιµοποιήσει οδηγό/ούς. [Σηµειώνεται ότι σε 
περίπτωση που το απόσπασµα ποινικού µητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό 
αρχείο σε µορφή pdf τις  αναφερόµενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.] 

• Επίσης, ο συµµετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα πρέπει πριν 
την υπογραφή της σύµβασης να προσκοµίσει υπεύθυνη δήλωση ότι θα τηρεί 
σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαµβάνει κάθε µέριµνα για την 
έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά των µαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας).     

• Συµπληρωµατικά, σε περίπτωση που σε δροµολόγιο για το οποίο υπογράφεται η 
σύµβαση προβλέπονται συνοδοί, για κάθε έναν από αυτούς ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκοµίσει (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014) τα 
παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό:  

       -Αντίγραφο ποινικού µητρώου γενικής χρήσης.   
-Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797  
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(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. 
-Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και 
τα ακριβή στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του. 
 

Β.5. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο 
οικονοµικός φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά 
έγγραφα σύστασης και νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά 
µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα 
µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν 
η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α 
που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει 
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του 
οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου. 
 
Β.6. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που 
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από 
οργανισµούς πιστοποίησης που συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα 
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 
4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής 
εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο 
οργανισµό πιστοποίησης. 
 
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή 
των εν λόγω οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη 
στον εν λόγω κατάλογο. 
 
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς 
ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο 
καταλληλόλητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο 
επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται 
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό 
εγγραφής τους. 
 
Β.7. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα 
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει 
στην ένωση, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 
4412/2016. 
 
Β.8. Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων 
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του 
τους αναγκαίους πόρους, προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων 
αυτών για τον σκοπό αυτό. 
 
Β.9.Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι 
ιδιόκτητο ή δεν είναι ενταγµένο σε Νοµικό Πρόσωπο, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 
περίπτωση δικαιολογητικά ΚΑΙ το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης/παραχώρησης του 
λεωφορείου ή του ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ). 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη 
προσφορά: βάσει τιµής (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ – ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ). 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 30 

 
2.3.2 Κατάταξη προσφορών 
 
Η κατάταξη των προσφορών γίνεται αποκλειστικά βάσει του κριτηρίου της πλέον 
συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφοράς βάσει τιµής (χαµηλότερη τιµή - 
υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), καθώς για τον παρόν διαγωνισµό ισχύει η περίπτωση που 
το κριτήριο της πλέον συµφέρουσας από οικονοµική άποψη προσφορά βασίζεται µόνο στην 
τιµή. 
 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών 
 
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

• Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα 
Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, V, VI & VII της ∆ιακήρυξης για όλες τις περιγραφόµενες 
υπηρεσίες ανά δροµολόγιο και ανά οµάδα.   

• ∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές .  

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

 
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών 
 
Ηλεκτρονική ∆ιαδικασία 
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική 
ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 
ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 
και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 21.10.13) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.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 (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής του άρθρου 3 
παρ. 3.2 έως 3.4 της Υπουργικής Απόφασης αριθµ. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677/Β – 
21.10.13) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος 
Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)». 
 
Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) που 
αυτοί κατέχουν από το σύστηµα TAXISNet της Γενικής Γραµµατείας Πληροφοριακών 
Συστηµάτων. 
 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τµήµα 
Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες των κρατών µελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι δεν 
διαθέτουν ελληνικό Αριθµό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή τους 
συµπληρώνοντας τον αριθµό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται µε χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστηµα. 
Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το αρµόδιο Τµήµα 
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Προγραµµατισµού και Στοιχείων της ∆ιεύθυνσης Πολιτικής Προµηθειών της Γενικής 
∆ιεύθυνσης Κρατικών Προµηθειών. 
 
Οι οικονοµικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραµµένη µε επίσηµη µετάφραση στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε µορφή αρχείου .pdf µε επίσηµη µετάφραση στην 
ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στο Παράρτηµα IX Α για τις δηµόσιες συµβάσεις 
έργων, στο Παράρτηµα IX Β για τις δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και στο Παράρτηµα IX 
Γ για τις δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών και τα Παραρτήµατα του ν. 4412/16 και σύµφωνα 
µε τους προβλεπόµενους όρους στο κράτος µέλος εγκατάστασης του οικονοµικού φορέα, 
στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελµατικό ή εµπορικό 
µητρώο, προσκοµιζόµενα εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών και σε έντυπη µορφή 
(πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρµόδια υπηρεσία. 
 
Το αίτηµα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά µέσω 
του Συστήµατος. 
 
Ο υποψήφιος χρήστης ενηµερώνεται από το Σύστηµα ή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
σχετικά µε την εξέλιξη του αιτήµατος εγγραφής του. Εφόσον το αίτηµα εγγραφής εγκριθεί, ο 
υποψήφιος χρήστης λαµβάνει σύνδεσµο ενεργοποίησης λογαριασµού ως πιστοποιηµένος 
χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασµού του. 
 
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
µέσω του συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες 
χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 
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 ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας του 
διαγωνισµού µε σχετική ανακοίνωσή της. 
 
2.4.2.3. Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα: 
(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» 
στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής 
και η τεχνική προσφορά σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την 
παρούσα. 
(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η 
οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούµενα 
δικαιολογητικά. 
 
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα 
οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει 
πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη 
σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου ή διοικητικές πράξεις 
που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας. 
 
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδας, τις 
προσφερόµενες ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 
προσφοράς που χρησιµοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
2.4.2.4. Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά 
συµπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος. Στην 
συνέχεια το σύστηµα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα 
ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαµβάνονται στην 
ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού αρχείου .pdf 
(το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
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σύστηµα παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. 
 
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οικονοµικοί όροι δεν έχουν αποτυπωθεί στο 
σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, η Α.Α. δίνει σχετικές οδηγίες 
στους οικονοµικούς φορείς να επισυνάπτουν ψηφιακά υπογεγραµµένα τα σχετικά 
ηλεκτρονικά αρχεία (ιδίως τεχνική και οικονοµική προσφορά) παραπέµποντας στο σχετικό 
άρθρο της διακήρυξης και τα τυχόν υποδείγµατα τεχνικής -οικονοµικής προσφοράς 
 
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους µέσω 
του Συστήµατος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν ορατή µη κρυπτογραφηµένη ψηφιακή υπογραφή 
σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 
αποστέλλεται στον οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. 
 
Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων 
και δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην 
αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της 
ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον 
οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή. Τέτοια 
στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, πιστοποιητικά 
που έχουν εκδοθεί από δηµόσιες αρχές ή φορείς (αντίγραφα ή επικυρωµένα αντίγραφα 
κατά περίπτωση σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή 
στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ και τα τεχνικά 
φυλλάδια. 
 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που 
αποτελούν το περιεχόµενο του υποφακέλου <<∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 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: 
 
 
α) Η Περιγραφή «ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ  
ΓΕΝ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆ΑΣ 15 
ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81100 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης 
ΑΠ 45709/2380/24-08-2017 
Αρ. Ηλ. Κατ. στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 44655 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & ΠΕ ΛΗΜΝΟΥ  
ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019 
δ) Η καταληκτική ηµεροµηνία ηλεκτρονικής υποβολής 04/10/2017 15:00 µ.µ 
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε 
χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη µορφή και 
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σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν 
υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 
 
2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

Οι δικαιούµενοι συµµετοχής στο διαγωνισµό πρέπει να υποβάλουν, µαζί µε την 
προσφορά τους, που θα είναι συνταγµένη υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, επί 
ποινή αποκλεισµού, τα εξής ∆ικαιολογητικά Συµµετοχής και Τεχνικής Προσφοράς, σε 
µορφή αρχείου .pdf, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα άρθρα 92 έως 94 του Ν. 4412/2016 και 
το άρθρο 11 της ΥΑ Π1/2390/13: 
 
2.4.3.1 ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την 
συµµετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία περιλαµβάνουν: 
 
Α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 
και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016, ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του ∆.Σ. και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από 
τον Πρόεδρο του συνεταιρισµού. 
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών – κοινοπραξία, η ανωτέρω δήλωση αφορά 
κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. 
 
Οι προσφέροντες συµπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε 
µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του 
ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της διακήρυξης (Παράρτηµα Ι). 
 
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις σχετικές αναρτηµένες οδηγίες στον ως 
άνω διαδικτυακό τόπο οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και 
Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης “Ευρωπαϊκό Ενιαίο 
Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)” 
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90e
f_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3486624636403629#%40%3F_a
frLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61] 
 
Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το 
ΕΕΕΣ για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 
 
Β) Υπεύθυνη δήλωση (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ) της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 
1599/1986 (Α’ 75) όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία: 
α. Θα δηλώνεται ότι αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της 
διακήρυξης. 
β. Θα αναγράφονται: 
(1ο) τα στοιχεία του διαγωνισµού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
(2ο) Την οµάδα ή το δροµολόγιο για το οποίο υποβάλλουν προσφορά και 
γ. Θα δηλώνεται η δέσµευση κατοχής προσκόµισης δικαιολογητικών σε ισχύ, που 
λήγουν, καθ όλη τη διάρκεια της σύµβασης, τόσο από την ηµεροµηνία υποβολής των 
προσφορών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον είναι τελικοί µειοδότες και 
µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της σύµβασης. (∆ικαιολογητικά: Α∆ΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, 
ΚΤΕΟ, Α∆ΕΙΑ Ο∆ΗΓΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΕΙ∆ΙΚΗ Α∆ΕΙΑ).  
 
Γ) την εγγύηση συµµετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα 
άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή. (Παράρτηµα V Υπόδειγµα 
εγγυητικών Επιστολών) 
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Η µη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συµµετοχής συνιστά λόγο 
αποκλεισµού του προσφέροντα από το διαγωνισµό. 
 
Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για 
κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. Η κοινή προσφορά υπογράφεται 
υποχρεωτικά είτε από όλα τα µέλη της ένωσης είτε από εκπρόσωπο διορισµένο µε 
συµβολαιογραφική πράξη. 
 
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του προσφέροντος στη διαγωνιστική 
διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζονται 
κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 
υποβολή. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή και δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 

  
Επισηµαίνεται ότι τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν υποβληθεί µε την 
ηλεκτρονική προσφορά και απαιτείται να προσκοµισθούν εντός της αναφερόµενης ανωτέρω 
προθεσµίας, είναι τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί από τον ίδιο 
τον οικονοµικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.  
 
Σε περίπτωση που στη χώρα του Υποψήφιου Αναδόχου ορισµένα από  τα πιο πάνω 
δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή δεν καλύπτουν στο σύνολό τους όλες τις πιο πάνω 
περιπτώσεις, πρέπει επί ποινή αποκλεισµού να αναπληρωθούν µε Ένορκη Βεβαίωση του 
Υποψήφιου Αναδόχου ή, στα κράτη όπου δεν προβλέπεται Ένορκη Βεβαίωση, µε 
Υπεύθυνη ∆ήλωση του Υποψήφιου Αναδόχου ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 
συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας του Υποψήφιου 
Αναδόχου στην οποία θα βεβαιώνεται ότι ο Υποψήφιος Ανάδοχος δεν βρίσκεται στην 
αντίστοιχη κατάσταση. Η Ένορκη αυτή Βεβαίωση ή Υπεύθυνη ∆ήλωση, θα 
συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική 
Προσφορά» του Υποψήφιου Αναδόχου.  
 
∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός της Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού από επίσηµη µετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα, η οποία θα συµπεριλαµβάνεται υποχρεωτικά στον (υπο)φάκελο «∆ικαιολογητικά 
Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» του Υποψήφιου Αναδόχου. 
 
Οι υπεύθυνες δηλώσεις του Ν. 1599/86 πρέπει να φέρουν ηµεροµηνία σύνταξης εντός των 
τελευταίων τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνία 
υποβολής των προσφορών. 
 
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις 
προδιαγραφές που έχουν τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Ειδική συρραφή 
Υποχρεώσεων - Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος II΄ της ∆ιακήρυξης, 
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριµένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. 
Περιλαµβάνει ιδίως τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η 
καταλληλόλητα των προσφερόµενων υπηρεσιών, µε βάση το κριτήριο ανάθεσης, σύµφωνα 
µε τα αναλυτικώς αναφερόµενα στο ως άνω Παράρτηµα. 
 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 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, 
σύµφωνα µε τη συρραφή υποχρεώσεων που παραθέτονται στο Παράρτηµα II . [ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΠΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΕΣΗ∆ΗΣ ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ]. 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.  
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά 
υπογεγραµµένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε µορφή .pdf. 
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∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: Η τεχνική προσφορά πρέπει να 
περιλαµβάνει τα ακόλουθα: 

 
Ι) Έντυπο Συγγραφής Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές (ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ)     

(Ψηφιακά υπογεγραµµένο), σύµφωνα µε το Παράρτηµα II της παρούσας διακήρυξης.  
 

ΙΙ) Υπεύθυνη ∆ήλωση Τεχνικής Προσφοράς (Ψηφιακά υπογεγραµµένη), του 
Παραρτήµατος ΙΙΙ,  στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

      i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της 
οποίας έλαβαν γνώση. 

      ii) (Έχει / ∆εν έχει) επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε 
αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. Εάν η ποινή του αποκλεισµού 
επιβλήθηκε για ορισµένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαµβάνεται υπόψη για την απόρριψη 
της προσφοράς µόνο για το χρονικό αυτό διάστηµα. 

      iii) (ΥΠΑΡΧΟΥΝ/ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ) τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της 
επιχείρησης. 

      iv) Σε περίπτωση που αναδειχθώ µειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιµοποιήσω 
οδηγό/ους, θα προσκοµίσω το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των 
Λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κ.λ.π.), καθώς και των συνοδών 

      v) Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 
χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο αριθµός των θέσεων αυτών 
σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονόµατα των οδηγών εφόσον 
χρησιµοποιηθούν. 
vi) Αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης δροµολογίων (αφορά οικονοµικούς φορείς που 
υποβάλλουν προσφορά σε άνω του ενός δροµολογίου) 

 
III)  Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των δροµολογίων.  
 
IV) Ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων ή των ακριβών αντιγράφων 
πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου κρατικού  Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει 
ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή 
µεταφορά των µαθητών, είτε ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα πρόσφατων φύλλων 
ελέγχου ιδιωτικού Κ.Τ.Ε.Ο., τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς και ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από 
Υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014.  
 
V) Ευκρινή φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συµβολαίων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα που φέρουν θεώρηση 
από Υπηρεσίες και φορείς του ∆ηµοσίου όπως ορίζεται στο άρθρο 1 ν.4250/2014. 
 
VI) Ευκρινές φωτοαντίγραφο εκ του πρωτοτύπου άδειας ή αδειών οδήγησης (και των 
οδηγών). 
 
VII) Υπεύθυνη δήλωση παραχώρησης οχήµατος από τρίτους. Στην περίπτωση που το 
λεωφορείο ή το ∆.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο ή δεν είναι ενταγµένο σε 
Νοµικό Πρόσωπο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του 
ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του ∆.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρηµένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, που να δηλώνει ότι :α) παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, για 
τη µεταφορά µαθητών για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση 
αυτής, β) θα προσκοµίσει το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης, όταν και εάν κληθεί να 
υποβάλλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση 
και γ) λαµβάνει κάθε µέριµνα προκειµένου διαθέτει τον κατάλληλο, αξιόπιστο από θέµατα 
οδικής ασφάλειας και συµµορφούµενο σύµφωνα µε κάθε είδους προβλεπόµενη κάθε φορά 
σε ισχύ διάταξη νόµου ή κανονιστική πράξη αναφορικά µε τον τεχνικό εξοπλισµό και τις 
προδιαγραφές νόµιµης κυκλοφορίας οχηµάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την 
περίοδο της σύµβασης. 
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VIII) Ευκρινή φωτοαντίγραφα Ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ∆.Χ. 
επιβατικών (ΤΑΞΙ), άδεια οδικού µεταφορέα (λεωφορεία) εφόσον αυτή απαιτείται, ειδική 
άδεια µεταφορέα για τα φυσικά πρόσωπα που συµµετέχουν στο διαγωνισµό για τη 
µεταφορά των µαθητών. Εφόσον ο µεταφορέας είναι Νοµικό Πρόσωπο (Κοινοπραξία, 
Συνεταιρισµός, Α.Ε.) οφείλει να καταθέσει την «ειδική άδεια µεταφορέα» του Νοµικού 
Προσώπου, οι οποίες θα είναι σε ισχύ, τόσο κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού 
όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης και µέχρι την ηµεροµηνία ολοκλήρωσής 
της, 31-08-2019. 
 
2.4.4 Περιεχόµενα Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και 
υποβολής οικονοµικών προσφορών 
Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική 

προσφορά του προσφέροντα. 

 

Η Οικονοµική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 

φάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  
 
Η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται µε βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον από οικονοµική άποψη συµφέρουσα προσφορά µε βάση την τιµή 
(χαµηλότερη τιµή- υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης), σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο 
Παράρτηµα IV της διακήρυξης: 
 
Η τιµή της παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά µονάδα (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ).  
 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΜΕ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Στην οικονοµική προσφορά δίνεται και το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην τιµή των παρεχόµενων 
υπηρεσιών, βάσει της προκηρυσσόµενης τιµής. 
 
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα οικονοµικής προσφοράς του ΕΣΗ∆ΗΣ δεν µπορεί 
να αποτυπωθεί ποσοστό έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ (χωρίς δεκαδικά 
ψηφία), για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, στην ως άνω ηλεκτρονική 
φόρµα, οι συµµετέχοντες θα συµπληρώσουν ως τιµή προσφοράς την τιµή, µε δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία (αριθµό) που προκύπτει µετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης 
που προσφέρουν από την ως άνω τιµή αναφοράς για τις αντίστοιχες προς παροχή 
υπηρεσίες. 
 
Σηµειώνουµε ότι ειδικά για τις οµάδες 7 έως 12 και 17 έως 19  θα πρέπει να εφαρµόζεται 
ΕΝΙΑΙΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ για το σύνολο των δροµολογίων. 
 
Για τα δροµολόγια των οµάδων  1 έως 6 και 13 έως 16 ∆ΕΝ απαιτείται ΕΝΙΑΙΟ 
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ. 
 
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. 
 
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο 
ΕΣΗ∆ΗΣ, 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 
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θα προκύψει µετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα 
προσφέρουν από την Τιµή Αναφοράς που τίθεται στην παρούσα ∆ιακήρυξη (ενδεικτικό 
προϋπολογισµό Παράρτηµα VII στην στήλη µε περιγραφή «Μέγιστο Ηµερήσιο Κόστος 
∆ροµολογίου») για κάθε οµάδα που προκηρύσσεται  (και στο Υπόδειγµα της Οικονοµικής 
Προσφοράς Παράρτηµα IV στην στήλη µε περιγραφή «Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου 
Βάσει προϋπολογισµού µε την τυχόν δαπάνη συνοδού») 
 
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή 
(Οικονοµική προσφορά) πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισµού και κατά το 
Υπόδειγµα του Παραρτήµατος IV. 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. 
 
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. 
 
Καθώς η οικονοµική προσφορά, δηλαδή το προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης, έχει 
αποτυπωθεί έµµεσα στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του συστήµατος, ο προσφέρων θα 
επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονοµική προσφορά του, σε µορφή pdf, ψηφιακά 
υπογεγραµµένο και συµπληρωµένο µε το αναγραφόµενο ποσοστό έκπτωσης το υπόδειγµα 
της οικονοµικής προσφοράς του Παραρτήµατος IV, που επισυνάπτεται στην παρούσα 
διακήρυξη. 
 
Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των 
υπηρεσιών στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. 
 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% 
και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
 
Επισηµαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιµής θα 
υπολογίζεται αυτόµατα από το σύστηµα. 
 
Οι προσφερόµενες τιµές  είναι  σταθερές καθ’ όλη  τη διάρκεια  της σύµβασης και δεν 
αναπροσαρµόζονται πλην των προβλεποµένων στην ΚΥΑ 24001/2012. 
 
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 
α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόµισµα, 
β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του 
άρθρου 102  του ν. 4412/2016 και 
γ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται 
από την αναθέτουσα αρχή του Παραρτήµατος VII της παρούσας διακήρυξης. 
 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για 
διάστηµα 360 ηµερών προσµετρούµενες από την εποµένη της ηµέρας διενέργειας του 
διαγωνισµού. 
 
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο 
απορρίπτεται. 
 
Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 
συµµετοχής σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 
παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την 

προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 
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Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας 
εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη 
διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση 
συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου 
παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί 
φορείς. 
 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται 
πιο πάνω και συγκεκριµένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 
2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόµενο φακέλων 
δικαιολογητικών συµµετοχής, τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόµενο φακέλου 
οικονοµικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών) , 2.4.5. 
(Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1.(Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας , 
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συµπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της 
προκαθορισµένης προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή 
σύµφωνα µε την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, καθώς δεν επιτρέπεται η υποβολή εναλλακτικής 
προσφοράς. 
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 
προσφορές για το ίδιο δροµολόγιο ή οµάδα δροµολογίων καθώς δεν επιτρέπεται η υποβολή 
εναλλακτικής προσφοράς. Ο περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 
2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην 
περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων, 
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, εκτός των οριζοµένων στην ΚΥΑ  24001/2013. 
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα 
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της σύµβασης. 
 
3. ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 
3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 
 
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 
Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο 
της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή ∆ιαγωνισµού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας 
ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 
4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 
 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» την Τετάρτη, 11/10/2017 και ώρα 08:30 π.µ.. 

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

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά 
την ηµεροµηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή 
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Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε 
επόµενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα 
δικαιολογητικά τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως εµπιστευτικές. 
 
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόµενο της τεχνικής ή οικονοµικής προσφοράς τους, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 
4412/2016. 
 
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή 
προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων πιστοποιηµένων στο Σύστηµα 
οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά τα λοιπά των κειµένων διατάξεων. 
 
Ειδικότερα : 
α) Η αρµόδια Επιτροπή ∆ιαγωνισµού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 
υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, 
το οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου. 
 
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο όργανο, ήτοι η  Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, προβαίνει στην 
αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους όρους των εγγράφων της 
σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 
γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το κριτήριο 
ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί 
να γίνονται και ενιαία. 
 
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, 
µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, 
αποσφραγίζονται κατά την ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για 
όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούµενα  ως άνω  στάδια α΄  και  β΄ 
οι  φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την 
αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως 
άνω διαδικασία σύµφωνα µε την παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
 
δ) Η Επιτροπή ∆ιαγωνισµού προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και 
συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την 
κατάταξη των προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την 
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της 
σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την 
τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, 
κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 
περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016. 
 
Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε 
κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού και παρουσία των οικονοµικών φορέων 
που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές. 

 
Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση/αποφάσεις του 
αποφαινόµενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους 
προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ. 

 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύµφωνα µε την 
παράγραφο 3.4. της παρούσας. 
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3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - ∆ικαιολογητικά 
κατακύρωσης 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική 
πρόσκληση µέσω του συστήµατος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας, που 
δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δέκα (10) ούτε µεγαλύτερη ,είκοσι (20) ηµερών, από την 
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που 
εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των 
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην   παράγραφο 2.2.8.2. της  παρούσας  διακήρυξης, 
ως  αποδεικτικά  στοιχεία για τη µη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 
2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των 
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής. 
 
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά 
περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής 
τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της 
παραλαβής τους και αποστέλλει ενηµερωτικό ηλεκτρονικό µήνυµα σ’ αυτόν στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση. 
 
Η προσκόµιση των ανωτέρω δικαιολογητικών που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα 
γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής 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: 
 
 
α) Η Περιγραφή «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ». 
β) Ο πλήρης τίτλος της Αναθέτουσας Αρχής δηλαδή: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝ/ΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ  
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
ΑΝ∆ΡΟΜΕ∆ΑΣ 15, ΜΥΤΙΛΗΝΗ, ΤΚ 81100. 
γ) Ο αριθµός της διακήρυξης και η επωνυµία της διακήρυξης 
ΑΠ 45709/2380/24-08-2017 
Αρ. Ηλ. κατ. στο ΕΣΗ∆ΗΣ: 44655 
ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 
ΓΙΑ ∆ΥΟ (2) ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 & 2018-2019 
δ) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 
 
 
Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσµία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκοµίσει ή να τα συµπληρώσει 
εντός πέντε (5) ηµερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, µέσω του Συστήµατος, 
ειδοποίησης του. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί αιτιολογηµένα να παρατείνει την ως άνω 
προθεσµία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ηµέρες. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαµβάνουν γνώση των παραπάνω 
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν. 
 
Ο προσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της 
ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 
δηλώθηκαν µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή 
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν 
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι 
αποκλεισµού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας. 
 
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 
µεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει µε το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβαση, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε 
γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση 
των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της 
αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του. 
 
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 
προσκοµίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 
πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της 
παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία µαταιώνεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη 
πρακτικού την Επιτροπή του ∆ιαγωνισµού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο 
όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύµβασης είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού 
αναδόχου ως εκπτώτου. 
 
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 
Επιτροπής επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 
 
3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης 
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 
προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύµφωνα µε το άρθρο 105 του ν. 
4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος. 
 
Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης 
επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παράγραφο 3.4. 
της παρούσας βοηθηµάτων και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής 
προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών επί αυτών, 
β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα 
άρθρα 5 και 36 του ν. 4129/2013,  
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός 
υποβάλει επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.8.2. 
 
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 
συµφωνητικού εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 
 
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό 
µέσα στην τεθείσα προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής του και η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, 
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από 
οικονοµική άποψη προσφορά. 
 
3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία  
3.4.1. ∆ιαφορές που ανακύπτουν από πράξεις ή παραλείψεις, οι οποίες εκδίδονται ή 
συντελούνται µετά την 26η Ιουνίου 2017, διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 
345 έως 374) του νόµου 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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3.4.2. Οι προσφυγές που ασκούνται σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, υποβάλλονται από 
τους οικονοµικούς φορείς, κατά περίπτωση, σύµφωνα µε το άρθρο 12 της ΥΑ 
Π1/2390/2013 (ΦΕΚ 2677 Β΄) ηλεκτρονικά µέσω του Συστήµατος του ΕΣΗ∆ΗΣ και 
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή αρχείου τύπου .pdf το οποίο φέρει ψηφιακή 
υπογραφή ή κατατίθενται ηλεκτρονικά ενώπιον της ΑΕΠΠ σύµφωνα µε τις διατάξεις του Ν. 
4412/2016. 
 
3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας 
Η Αναθέτουσα Αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη  
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 
4412/2016, µετά από γνώµη της αρµόδιας Επιτροπής του ∆ιαγωνισµού. Επίσης, αν 
διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, 
µπορεί, µετά από γνώµη του αρµόδιου οργάνου, να ακυρώσει µερικώς τη διαδικασία ή να 
αναµορφώσει ανάλογα το αποτέλεσµά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σηµείο που εµφιλοχώρησε το σφάλµα ή η παράλειψη. 
 
3.6 ∆ιαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση 
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατόπιν απόφασης του αρµοδίου οργάνου να 
προσφύγει σε διαδικασίες διαπραγµάτευσης αφού προηγουµένως λάβει όλες τις 
απαραίτητες εγκρίσεις που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία από την ΕΑΑ∆ΗΣΥ 
και την πρόνοια του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, Προσφυγή στη διαδικασία µε 
διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση (άρθρο 32 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ). 
 
«1. Στις ειδικές περιπτώσεις και περιστάσεις που προβλέπονται στις παραγράφους 2 έως 6, 
οι αναθέτουσες αρχές µπορούν να αναθέτουν δηµόσιες συµβάσεις προσφεύγοντας στη 
διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση. 
2. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις έργων, προµηθειών και υπηρεσιών σε 
οποιαδήποτε από τις κατωτέρω περιπτώσεις:  
α) εάν, ύστερα από ανοικτή ή κλειστή διαδικασία είτε δεν υποβλήθηκε καµία προσφορά ή 
αίτηση συµµετοχής είτε καµία από τις υποβληθείσες προσφορές ή αιτήσεις συµµετοχής δεν 
είναι κατάλληλη, εφόσον δεν έχουν τροποποιηθεί ουσιωδώς οι αρχικοί όροι της σύµβασης 
και µε την προϋπόθεση ότι διαβιβάζεται σχετική έκθεση στην Επιτροπή µετά από αίτηµά 
της. Μη κατάλληλη θεωρείται µία προσφορά όταν είναι άσχετη µε τη σύµβαση και αδυνατεί 
προδήλως, χωρίς να τροποποιηθεί ουσιαστικά, να ανταποκριθεί στις ανάγκες και τις 
απαιτήσεις της αναθέτουσας αρχής, όπως προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύµβασης. Μη 
κατάλληλη θεωρείται µία αίτηση συµµετοχής όταν στο πρόσωπο του οικονοµικού φορέα 
συντρέχει υποχρεωτικός ή δυνητικός λόγος αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 73 ή όταν 
αυτός δεν πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχει θέσει η αναθέτουσα αρχή, 
σύµφωνα µε τα άρθρα 75, 76 και 77. β) εάν τα έργα, τα αγαθά ή οι υπηρεσίες µπορούν να 
παρασχεθούν µόνον από έναν συγκεκριµένο οικονοµικό φορέα για οποιονδήποτε από τους 
κατωτέρω λόγους: αα) στόχος της  σύµβασης είναι η δηµιουργία ή απόκτηση µοναδικού 
έργου τέχνης ή καλλιτεχνικής εκδήλωσης, ββ) απουσία ανταγωνισµού για τεχνικούς λόγους, 
γγ) προστασία αποκλειστικών δικαιωµάτων, συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων 
διανοητικής ιδιοκτησίας. Οι εξαιρέσεις που ορίζονται στις υποπεριπτώσεις ββ΄ και γγ΄ 
εφαρµόζονται µόνο εάν δεν υπάρχει εύλογη εναλλακτική λύση ή υποκατάστατο και η 
απουσία ανταγωνισµού δεν είναι αποτέλεσµα τεχνητού περιορισµού των παραµέτρων της 
σύµβασης· γ) στο µέτρο που είναι απολύτως απαραίτητο, εάν λόγω κατεπείγουσας ανάγκης 
οφειλόµενης σε γεγονότα απρόβλεπτα για την αναθέτουσα αρχή, δεν είναι δυνατή η τήρηση 
των προθεσµιών που προβλέπονται για τις ανοικτές, κλειστές ή ανταγωνιστικές διαδικασίες 
µε διαπραγµάτευση. Οι περιστάσεις που επικαλούνται οι αναθέτουσες αρχές για την 
αιτιολόγηση της κατεπείγουσας ανάγκης δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να απορρέουν 
από δική τους ευθύνη. 
3. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών και υπηρεσιών για την αγορά αγαθών 
ή υπηρεσιών, υπό ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους είτε από προµηθευτή που παύει οριστικά τις 
εµπορικές του δραστηριότητες είτε από τον εκκαθαριστή διαδικασίας αφερεγγυότητας, 
δικαστικού συµβιβασµού ή ανάλογης διαδικασίας που προβλέπεται σε διατάξεις νόµου. 
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4. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις προµηθειών: α) όταν τα σχετικά προϊόντα 
κατασκευάζονται αποκλειστικά για σκοπούς έρευνας, πειραµατισµού, µελέτης ή ανάπτυξης· 
ωστόσο, οι συµβάσεις που ανατίθενται δυνάµει της παρούσας περίπτωσης δεν 
περιλαµβάνουν την παραγωγή ποσοτήτων ικανών να εξασφαλίζουν την εµπορική 
βιωσιµότητα του προϊόντος ή την απόσβεση των δαπανών έρευνας και ανάπτυξης, β) για 
συµπληρωµατικές παραδόσεις που πραγµατοποιούνται από τον αρχικό προµηθευτή και 
προορίζονται είτε για τη µερική αντικατάσταση αγαθών ή εγκαταστάσεων είτε για επέκταση 
υφιστάµενων αγαθών ή εγκαταστάσεων, εφόσον η αλλαγή προµηθευτή θα υποχρέωνε την 
αναθέτουσα αρχή να αποκτά αγαθά µε διαφορετικά τεχνικά χαρακτηριστικά τα οποία θα 
προκαλούσαν ασυµβατότητα ή δυσανάλογες τεχνικές δυσχέρειες στη χρήση και τη 
συντήρηση η διάρκεια αυτών των συµβάσεων, καθώς και των επαναλαµβανόµενων 
συµβάσεων, δεν υπερβαίνει κατά κανόνα τα τρία έτη, γ) εάν πρόκειται για αγαθά που είναι 
εισηγµένα και αγοράζονται σε χρηµατιστήριο εµπορευµάτων. 
5. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για δηµόσιες συµβάσεις υπηρεσιών όταν η σχετική σύµβαση έπεται 
διαγωνισµού µελετών που έχει διοργανωθεί, σύµφωνα µε το Μέρος Α΄ του παρόντος 
Βιβλίου και πρέπει, σύµφωνα µε τους κανόνες που προβλέπονται στο διαγωνισµό µελετών, 
να ανατεθεί στον νικητή ή σε έναν από τους νικητές του διαγωνισµού αυτού. Στην τελευταία 
αυτή περίπτωση, όλοι οι νικητές του διαγωνισµού πρέπει να καλούνται να συµµετάσχουν 
στις διαπραγµατεύσεις. 
6. Η διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση µπορεί να 
χρησιµοποιείται για νέα έργα ή υπηρεσίες που συνίστανται στην επανάληψη παρόµοιων 
έργων ή υπηρεσιών που ανατέθηκαν στον οικονοµικό φορέα ανάδοχο της αρχικής 
σύµβασης από τις ίδιες αναθέτουσες αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά τα έργα ή 
υπηρεσίες είναι, σύµφωνα µε µία βασική µελέτη και ότι αυτή η µελέτη αποτέλεσε αντικείµενο 
αρχικής σύµβασης, η οποία έχει συναφθεί, σύµφωνα µε την παράγραφο 1 του άρθρου 26. 
Στη βασική µελέτη αναγράφεται η έκταση πιθανών συµπληρωµατικών έργων ή υπηρεσιών 
και οι όροι ανάθεσής τους. Η δυνατότητα προσφυγής σε αυτή τη διαδικασία πρέπει να 
επισηµαίνεται ήδη κατά την πρώτη προκήρυξη διαγωνισµού, και το συνολικό 
προβλεπόµενο ποσό για τη συνέχιση των εργασιών ή υπηρεσιών λαµβάνεται υπόψη από 
τις αναθέτουσες αρχές για την εφαρµογή του άρθρου 5. Προσφυγή στη διαδικασία αυτή 
επιτρέπεται µόνο εντός τριετίας µετά τη σύναψη της αρχικής σύµβασης.» 
 
 
4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 
Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα 
µε το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% 
επί της αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της 
σύµβασης. 
Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από τον 
συµβατικό χρόνο ολοκλήρωσης της σύµβασης, για διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών από την 
ηµεροµηνία λήξης, ήτοι 31-12- 2019. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαµβάνει κατ' 
ελάχιστον τα αναφερόµενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 
αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της είναι σύµφωνο µε το 
υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο 
άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 
εφαρµογή όλων των όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι 
του αναδόχου, συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής. 
 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται 
αύξηση της συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συµπληρωµατική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί 
του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύµβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφονται στο σύνολό τους µετά την οριστική ποσοτική και 
ποιοτική παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής 
ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη 
παράδοση, η επιστροφή των ως άνω εγγυήσεων γίνεται µετά την αντιµετώπιση των 
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου. 
 
4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία 
Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της 
παρούσας διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας. 
 
4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 
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 και τους υπεργολάβους του 
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και 
τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 
της αρµοδιότητάς τους. 
 
4.4 Υπεργολαβία 
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 
λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης δροµολογίου/ων ή οµάδας/ων δροµολογίων 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. 
 
4.4.2. 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 
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. 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 δροµολογίου/ων ή οµάδας/ων δροµολογίων της σύµβασης είτε από τον 
ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την 
ως άνω διαδικασία. 
 
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους 
υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά 
µέσα της παραγράφου 2.2.8.2 της παρούσας, εφόσον το/α δροµολόγιο/α  της σύµβασης ή 
η/οι οµάδα/ες δροµολογίων, 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 το/α δροµολόγιο/α  της σύµβασης ή την/τις οµάδα/ες δροµολογίων 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.  
 
4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της 
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Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 
διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του 
άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδίου οργάνου. 
∆υνατότητα τροποποίησης των δροµολογίων βάσει της ενεργοποίησης των 
δικαιωµάτων προαίρεσης έως 15%. 

 
4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης 
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, 
να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 
132 του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης 
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις 
καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 
υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 
αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει 
του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 
 

5. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
5.1 Τρόπος πληρωµής 
5.1.1.. Η πληρωµή του αναδόχου θα πραγµατοποιηθεί µε τον πιο κάτω τρόπο : 
α) Τµηµατικά, µε βάση την προσκόµιση των σχετικών πιστοποιήσεων (Βεβαίωση του ∆/ντή 
της οικείας σχολικής µονάδας). 
 
β) Η πληρωµή του συµβατικού τιµήµατος θα γίνεται µε την προσκόµιση των νόµιµων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 
παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί 
από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. Η καταβολή της 
δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζηµίωσης 
απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της 
ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14-6-2013). 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 Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή 
Ενότητα Λέσβου & Λήµνου. 
 
Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού ΠΕ Λέσβου, τα 
κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας, στην οποία θα αναγράφεται 
υποχρεωτικά το ονοµατεπώνυµο του Αναδόχου και ο αριθµός κυκλοφορίας  του οχήµατος,  
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. 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. 
 
5.1.2. Τον 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: 
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
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β)Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη της έκδοσης Κοινής Υπουργικής Απόφασης 
µε την οποία θα ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη διαδικασία 
κράτησής της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 
γ)Κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
(Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωµής, προ φόρων και 
κρατήσεων, ανεξαρτήτως ποσού και πηγή προέλευσης κάθε αρχικής, τροποποιητικής ή 
συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης. 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση 
φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
στ) κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 
5.2 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 ή τις κείµενες 
διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, 
λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 
 
Στην περίπτωση συνδροµής λόγου έκπτωσης του αναδόχου, 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, αθροιστικά, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης 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. 
 
5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης  
Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάµει 
των όρων της παραγράφου 5.2 (Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις), να 
υποβάλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον της Αναθέτουσας Αρχής, 
µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών από την ηµεροµηνία που έλαβε 
γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρµόδιο αποφαινόµενο 
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου.  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 
προσφυγή. 
 

6. ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 
6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης 
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 
από την αρµόδια Υπηρεσία η οποία και θα εισηγείται στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο 
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 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 
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ως άνω όρων και ιδίως για ζητήµατα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειµένου, υπό 
τους όρους του άρθρου 132 του ν. 4412/2016. 
 
6.1.2. Ο έλεγχος και η παρακολούθηση του έργου της µεταφοράς των µαθητών, στα 
γεωγραφικά όρια κάθε Περιφερειακής Ενότητας, θα διενεργείται από Μικτές Επιτροπές 
Ελέγχου, οι οποίες θα ορίζονται µε απόφαση Περιφερειάρχη. 
 
Έργο των Μικτών Επιτροπών Ελέγχου είναι η διενέργεια ελέγχων στα εκτελούµενα 
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών (ώρα αναχώρησης – άφιξης, αριθµός µεταφερόµενων 
µαθητών, µεταφορά άλλων ατόµων µαζί µε τους µαθητές, όρθιοι µαθητές, καταβολή 
εισιτηρίου χρήση άλλου µέσου από αυτό που αναγράφεται στη σύµβαση κ.λ.π) ανάλογα µε 
τις ανάγκες που προκύπτουν ή µετά από καταγγελίες, καθώς και η κατάθεση του 
πορίσµατος  που θα προκύπτει από τον έλεγχο, µέσω του αρµόδιου συντονιστή αυτής, στο 
αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. 
   
 
6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης 
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται ότι αφορά την κάλυψη της µεταφοράς µαθητών για δύο 
(2) σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 µε ηµεροµηνία έναρξης την ηµεροµηνία 
υπογραφής της σύµβασης (κατόπιν των σχετικών εγκρίσεων και θετικών γνωµοδοτήσεων) 
µέχρι  την 31η Αυγούστου 2019. Για τις ανάγκες προσδιορισµού του οικονοµικού 
αντικειµένου έχει προϋπολογιστεί ως συνολική διάρκεια σύµβασης οι 370 σχολικές ηµέρες 
ήτοι 185 x 2 σχολικά έτη = 370 ηµέρες. 

 
6.3 Αναπροσαρµογή τιµής 
∆εν προβλέπεται αναπροσαρµογή τιµής πέραν των οριζοµένων στην ΚΥΑ 24001/2013 περί 
υπολογισµού τιµής καυσίµου. 

 
6.4 Καταβολή αποζηµίωσης µεταφορικού έργου- Αναπροσαρµογή τιµήµατος λόγω 
τιµής καυσίµου και τροποποίησης δροµολογίου 
6.4.1. Η καταβολή της αποζηµίωσης µεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύµφωνα 
µε τη προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή 
καυσίµου του µηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου 
Ανάπτυξης για τον νοµό. Η αναπροσαρµογή του συµβατικού κόστους δροµολογίου λόγω 
µηνιαίας διαφοροποίησης της τιµής του καυσίµου υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω 
σχέση: 
 
Για λεωφορεία 
(Ν.Κ.∆.Ε.) = (Α.Σ.Α.∆.) x [(Μ.Κ.∆.Ε.)/(Μ.Κ.∆.∆.)] 
Όπου: 
Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης 
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 
Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους 
του Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση 
Μ.Κ.∆.∆.. =Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του 
Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µε την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση. 
 
Για τα ∆Χ Επιβατικά το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται. 
 
6.4.2. 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 ∆Χ Επιβατικά 
(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)x [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)] 
Όπου: 
Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 
Α.Σ.Α.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 
Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους 
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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.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου 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 
 
6.4.3. Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στους δικαιούχους 
διενεργείται από την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για 
την καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση 
της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α. 
 
6.4.4. 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 Βορείου Αιγαίου – Περιφερειακή Ενότητα Λέσβου και Λήµνου. 
 
6.4.5. Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη 
στη ∆ιεύθυνση Οικονοµικού – ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας 
Λέσβου και Λήµνου τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

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

• Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών. 

• Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου. 

• Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I – ΕΕΕΣ 
Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της 
διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του τυποποιηµένου εντύπου του 
Παραρτήµατος 2 του Κανονισµού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής της 5ης Ιανουαρίου 2016), το 
πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α) στις καταστάσεις εκείνες για τις οποίες οι 
οικονοµικοί φορείς αποκλείονται ή, µε βάση τα έγγραφα της σύµβασης, µπορούν να 
αποκλεισθούν, καθώς και β) στα κριτήρια ποιοτικής επιλογής που έχουν καθοριστεί µε τα 
ως άνω έγγραφα. Το περιεχόµενο του αρχείου (ΕΕΕΣ), αναρτάται ξεχωριστά ως 
αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης σε αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο. Tο αρχείο 
XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να συντάξουν 
µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους. 

 

 
 
 
 
 
 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων – Τεχνικές Προδιαγραφές 
Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές 
προδιαγραφές και τις λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί 
ποινή αποκλεισµού να λάβει γνώση, να αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ΄ όλη τη 
διάρκεια της σύµβασης. Ο ανάδοχος συµπληρώνει τα πεδία στην αντίστοιχη φόρµα και 
εφόσον συµφωνεί συµπληρώνει τη φόρµα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην περίπτωση 
που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συµφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ, τότε 
θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και αποκλείεται από τη 
διαδικασία. Στην ηλεκτρονική φόρµα των Τεχνικών Προδιαγραφών, στην ενότητα της 
Τεχνικής Προσφοράς, η εν λόγω απαίτηση θα υπάρχει υπό τη µορφή ενός και µοναδικού 
πεδίου, το οποίο θα συµπεριλαµβάνει όλους τους κατωτέρω όρους, από το 1 έως το 28. Ο 
υποψήφιος ανάδοχος θα συµπληρώνει την λέξη «ΝΑΙ» µία φορά, εφόσον συµφωνεί και 

απαντώντας έτσι και στους 28 επιµέρους όρους. 
 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ - 
(ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) 

ΓΕΝΙΚΗ 
ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 
(ΝΑΙ/ΟΧΙ) 

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. Το 
µεταφορικό µέσο (λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) θα παραλαµβάνει τους µαθητές 
από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό 
δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και 
τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

ΝΑΙ  

2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα 
δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της 
τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των  
µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 
 

ΝΑΙ  

3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. ΝΑΙ  
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα 
προσαρτώνται στο µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη λέξη 
«ΣΧΟΛΙΚΟ». 

ΝΑΙ  

5. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα 
φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία που θα 
µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες 
ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-
04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθµ. 
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) 
απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί 
εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που µεταφέρουν µαθητές και 
νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα 

ΝΑΙ  
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καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, 
πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των 
µεταφερόµενων µαθητών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείµενες διατάξεις µε 
τις τροποποιήσεις τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, 
καθισµάτων και αγκυρώσεων ζωνών – καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και 
διατάξεις µεταφοράς µαθητών». 

6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι, να 
συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις 
των ∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι 
υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η 
αρµόζουσα, από κάθε άποψη. 

ΝΑΙ  

7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους 
τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 
ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα 
που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από 
τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή 
και στη ∆/νση κάθε σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες 
συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις 
καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών – υπεύθυνων µεταφοράς. 

ΝΑΙ  

8. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό 
προβλέπεται από το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική 
τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν 
τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για 
αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, 
αν από την κατάσταση του µεταφεροµένου µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να 
υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια θέση. 

ΝΑΙ  

9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από 
τον ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική 
κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης 
και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για 
υλικές ζηµίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον 
συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια 
καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά 
οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από 
τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και 
τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων. 

ΝΑΙ  

10. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για 
επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους 
στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος. 

ΝΑΙ  

11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και 
αστικά, για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και 
λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

ΝΑΙ  

12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών 
και θα πρέπει να εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες 
ασφαλιστικές καλύψεις. 

ΝΑΙ  

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το 
δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για 
µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι 
υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον ∆/ντή της σχολικής 
µονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η 
ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την 
σύµβαση κυρώσεις. 

ΝΑΙ  

14. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν 
από τον προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες 
διατάξεις. 

ΝΑΙ  

15. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή 
εν µέρει, δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων 
επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από 
τους µεταφερόµενους µαθητές. 

ΝΑΙ  

16. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των 
άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και 
ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της 
συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο 
µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση 
των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες. 

ΝΑΙ  

17.  Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η 
αναθέτουσα Αρχή πέραν της µη απόδοσης σε αυτόν του ηµερήσιου κόστους του 
δροµολογίου δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η 
οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου, στο 

ΝΑΙ  

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 51 

οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 
καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
παραβάσεις: 
• Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση του δροµολογίου. 
• Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε 
αντικατάσταση, δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν 
διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους µαθητές. 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην 
αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο 
σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 
• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος 
και των στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή. 
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

18. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα 
οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της 
Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, 
θα συνεκτιµώνται το είδος της παράβασης και τα εκάστοτε πραγµατικά 

περιστατικά αυτής. 

ΝΑΙ  

19. 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 

ΝΑΙ  

20. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί 
να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν 
αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης 
έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των 
δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και 
ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του 
αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής 
χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, 
χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου 

ΝΑΙ  

21. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό 
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, 
απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό 
προορισµό τους. 

ΝΑΙ  

22. Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται εκ των πραγµάτων µε βάση τα 
στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της 
οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε µονοµερή 
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, 
όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε 
σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων 
σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία 
της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής 
απόφασης. 

ΝΑΙ  

23. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο 
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως 
εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου 
που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση 
του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης 
βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου 
µέσου (ταξί κλπ.). 

ΝΑΙ  

24. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο 
σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν 
αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς 
και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την 
Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου , 
τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί 
σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ  

25. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των 
γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται 
στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 
καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα 
Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

ΝΑΙ  
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26. Κάθε λοιπός όρος της διακήρυξης θα τηρείται µε τη δέουσα προσοχή και 
επιµέλεια καθώς αφορά την καθηµερινή διαχείριση µεταφοράς µικρών µαθητών 
µε κύριο µέληµα την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά από και προς τις σχολικές 
µονάδες. 

ΝΑΙ  

27. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο: 
Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. 
Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, 
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε 
το ∆ιευθυντή του σχολείου. 
Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, 
εφόσον τα σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου. 
Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή 
κάποιων µαθητών. 

ΝΑΙ  

28. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων 
δροµολογίων, από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του 
µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και 
σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές 
διατάξεις, µεταφορά των µαθητών. 

ΝΑΙ  

 
 
 
 
 
                                     Ο προσφέρων 
 

 

 

 ……………………………………………….
. 
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         ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III – Υπόδειγµα Υπεύθυνης ∆ήλωσης  Τεχνικής Προσφοράς  

       (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ)
 

 
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων 
υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

ΠΡΟΣ: ……………………………………………………………………………………….(ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) 

Ο – Η 
Όνοµα: 

 Επώνυµ
ο: 

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Πατέρα:  

 

Όνοµα και Επώνυµο 
Μητέρας: 

 

Ηµεροµηνία γέννησης:   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθµός ∆ελτίου 
Ταυτότητας: 

 Τηλ:  

Τόπος 
Κατοικίας: 

 Οδό
ς: 

 Αρι
θ: 

 Τ
Κ: 

 

Αρ. Τηλεοµοιοτύπου 
(Fax):  

∆/νση 
Ηλεκτρ. 
Ταχυδροµείο
υ (Εmail):  

Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις 
(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
i) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση 
και  
ii) [ΕΧΕΙ / ∆ΕΝ]  επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς, µε αµετάκλητη απόφαση του 
Υπουργού Ανάπτυξης.  
iii) [ΥΠΑΡΧΟΥΝ/ ∆ΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ] τυχόν νοµικοί περιορισµοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
iv)   Σε περίπτωση που αναδειχτεί µειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιµοποιήσει οδηγό/ούς, θα 
προσκοµίσει το απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών 
(ΤΑΞΙ κλπ  )καθώς και των συνοδών. 
v) Ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για 
την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας 
έκαστου και τα ονόµατα των οδηγών εφόσον χρησιµοποιηθούν. 
 
vi) ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (ΑΦΟΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΠΟΥ 
ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΕ ΑΝΩ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ): 
Επειδή συµµετέχω µε προσφορά σε αριθµό δροµολογίων άνω του ενός  (συγκεκριµένα τα .......... δροµολόγια) 
σας υποβάλλω ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ µε τους εκτιµώµενους χρόνους εκτέλεσης 
δροµολογίων προκειµένου να διασφαλισθεί η έγκαιρη και ασφαλής µεταφορά µαθητών 

  ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

                                                                      ΕΝΑΡΞΗ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΕΝΑΡΞΗ ΑΦΙΞΗ ΣΕ ΣΧ. 
ΜΟΝΑ∆Α 

ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΕ 
ΕΠΟΜΕΝΟ ΣΗΜΕΙΟ 
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1ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

 ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2ο 
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

2ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (ΓΙΑ ∆ΙΠΛΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 

1ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

 ΧΡΟΝΟΣ 
ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΣΤΟ 2ο 
ΣΗΜΕΙΟ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

2ο ΒΑΣΕΙ ΧΡΟΝΟΥ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΤΜΗΜΑ: 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

ΩΡΑ……………...ΠΜ/Μ
Μ 

 

 

 
Με το παραπάνω πρόγραµµα δηλώνεται ρητά ότι διασφαλίζεται η έγκαιρη και 
ασφαλής µεταφορά µαθητών 

                                                                                                                                                                                                                        
Ηµεροµηνία:   …… 

 

 

 

Ο – Η ∆ηλ. 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  
(ΑΦΟΡΑ ΟΜΑ∆ΕΣ 7 έως  12  και 17 έως 19 του  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII) 
 
(ΟΜΑ∆Α ………. ή  ΟΜΑ∆ΕΣ…………… ) 

 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ………………… ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 ΚΑΙ  2018-2019   

 
Προσφορά 

Α
/Α

  
∆
ρ
ο
µ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 Ονοµασία ∆ροµολογίου Απαιτούµενη 

χωρητικότητα 
µέσων- 
Αριθµός 

µεταφεροµένω
ν µαθητών 

Αριθµός και 
Είδος 

µεταφορικώ
ν  µέσων της 
προσφοράς 

 

Αριθµοί 
κυκλοφορίας 
οχηµάτων 

Προσφερόµεν
η 

χωρητικότητα 
µέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ηµερήσιο Κόστος 
δροµολογίου Βάσει 
Προϋπολογισµού µε 
την τυχόν δαπάνη 

συνοδού 

Ποσοστό 
έκπτωσης  

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίο
υ 

Αριθµός 
δροµολογίω

ν στην 
διάρκεια της 
σύµβασης 

Κόστος 
∆ροµολογίου 
στο σύνολο της 
διάρκειας της 
σύµβασης 

           

           

           

           

           

           

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ……. ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
 

ΦΠΑ 17% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ …….. ΜΕ ΦΠΑ  

 
                                                (τόπος, ηµεροµηνία) 
      Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

Προσφερόµενο ποσοστό έκπτωσης σε ακέραιες µονάδες % για 

το τµήµα 
ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς              ΠΙΝΑΚΑΣ 2  
 

 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΟΜΑ∆ΩΝ 1 έως 6 και 13 έως 16 του    ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII) 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ………………… ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017 – 2018 ΚΑΙ  2018-2019   

 
Προσφορά 

Ποσοστό έκπτωσης  

Α
/Α

  
∆
ρ
ο
µ
ο
λ
ο
γ
ίο
υ
 Ονοµασία 

∆ροµολογίου 

Απαιτούµενη 
χωρητικότητ
α µέσων- 
Αριθµός 

µεταφεροµέν
ων µαθητών 

Αριθµός και 
Είδος 

µεταφορικών  
µέσων της 
προσφοράς 

 

Αριθµοί 
κυκλοφορίας 
οχηµάτων 

Προσφερόµεν
η 

χωρητικότητα 
µέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφοράς 

Ηµερήσιο 
Κόστος 

δροµολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισµο
ύ µε την τυχόν 

δαπάνη 
συνοδού  

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

Ηµερήσιο 
κόστος 

δροµολογίου 

Αριθµός 
δροµολογίω

ν στην 
διάρκεια της 
σύµβασης 

Κόστος 
∆ροµολογίου 
στο σύνολο 

της 
διάρκειας  

της σύµβασης 

            

            

            

            

            

            

            

            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

ΦΠΑ 17% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ  

         (τόπος, ηµεροµηνία) 
    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών 
 
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ εγγυητικής επιστολής συµµετοχής 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς:(Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα)............................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα) ......................................... 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ ………………………… υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) 
.......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... 
(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) . 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ 
της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συµµετοχή 
του/της/τους σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ..................... 
∆ιακήρυξη/Πρόσκληση/ Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
.................................................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος 
φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “(τίτλος 
σύµβασης)”/ για το/α τµήµα/τα .............. 
 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω 
απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος 
της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....ΠΕΝΤΕ (5).............ηµέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ………………………………………………….. . 
{ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος 
τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ηµέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως 
αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύµβασης} 
ή 
Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη 
δήλωσή σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε 
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Αποδεχόµαστε να παρατείνοµε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της 
Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την 
παράταση της προσφοράς, σύµφωνα µε το άρθρο ... της 
∆ιακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, µε την 
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προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµά σας θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία 
λήξης της. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε. 
  

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος ……………………………. / 
ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.) 
Ηµεροµηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς:(Πλήρης επωνυµία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος 
Φορέα)................................. 
(∆ιεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)................................ 
 
Εγγύηση µας υπ’ αριθµ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ 
Έχουµε την τιµή να σας γνωρίσουµε ότι εγγυόµαστε µε την παρούσα επιστολή 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και 
διζήσεως µέχρι του ποσού των ευρώ………………………………………………….. 
υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοµατεπώνυµο, πατρώνυµο) 
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………….……, ή 
(ii) [σε περίπτωση νοµικού προσώπου]: (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: 
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νοµικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυµία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων 
µεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για την 
καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των ../ της υπ αριθ ..... σύµβασης “(τίτλος 
σύµβασης)”, σύµφωνα µε την (αριθµό/ηµεροµηνία) ........................ ∆ιακήρυξη / 
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του 
(Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά 
χωρίς καµία από µέρους µας αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να 
ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε ....…. ηµέρες από την απλή 
έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα 
έγγραφα της σύµβασης) 
ή 
µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωσή σας ότι 
µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική 
υποχρέωση εγγυοδοσίας µας. 
 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο 
εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. 
 
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των 
εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε1. 
 

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή) 
 
 
 
 
 
 

1. Ο καθορισµός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που 
λειτουργούν στην Ελλάδα θεσµοθετήθηκε µε την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 
740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών, µε την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η 
αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης 
 

 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αρ. πρωτ.: Οικ. 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ 
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ 
∆/νση: 
Ταχ. Κώδ.: 
Τηλ.: 
FAX: 
 
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 
ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή ∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΤΑΧΙ) ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ ΓΙΑ ∆ΥΟ 
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 ΚΑΙ 2018-2019.  
Στη Μυτιλήνη σήµερα……………………… στο κατάστηµα της Π. Ε. Λέσβου, αφενός 
Α) η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου, που εδρεύει στη Μυτιλήνη, µε ΑΦΜ 997817101, 
∆.O.Υ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ, Ταχ. ∆/νση: Κουντουριώτη 1, ΤΚ 81100, και εκπροσωπείται νόµιµα 
την Περιφερειάρχη κ. ΧΡΙΣΤΙΑΝΑ ∆. ΚΑΛΟΓΗΡΟΥ, που θα καλείται εφεξής η 
«αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 
Β) ………………………………………………………………………. Ιδιοκτήτης/τρια του 
Λεωφορείου/∆.Χ. επιβατικού µε αριθµό κυκλοφορίας………….. που θα καλείται εφεξής 
«ανάδοχος» και εδρεύει στη…………………. µε Α.Φ.Μ. ………………………..………. και 
∆.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον …………. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της 
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως 
ισχύει. 
2. Το Π.∆.137/2010 (ΦΕΚ 230/Α/27.12.2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Βορείου 
Αιγαίου» όπως ισχύει. 
3. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών 
και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) όπως ισχύει. 
4. Την αριθµ. Π1/ 2380/2012 (ΦΕΚ 3400/Β/20.12.2012) «Ρύθµιση των ειδικότερων 
θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 
Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων» Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εθνικής Άµυνας – Εσωτερικών – 
∆ιοικητικής Μεταρρύθµισης και Ηλεκτρονικής ∆ιακυβέρνησης – Ανάπτυξης, 
Ανταγωνιστικότητας, Υγείας – ∆ηµόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας 
και Αιγαίου. 
5. Το άρθρο 11 της Υ.Α. Π1/2390/2013 (ΦΕΚ/Β/2677/21-10-2013) «Τεχνικές 
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών 
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)» 
6. Την υπ’ αριθµ. 24001/11.06.2013 (ΦΕΚ 1449/Β/14-6-2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών 
Οικονοµικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών 
και ∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού «Μεταφορά 
µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 
7. Την αρ. 825/2017 (Α∆Α ΩΞ5Ζ7ΛΩ-4Τ3) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης διάθεσης πίστωσης για την διενέργεια 
ανοιχτού διεθνή ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών  µεταφοράς 
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µαθητών Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, για τα σχολικά έτη 2017-2018 και 2018-2019 
καθώς και των συνηµµένων πινάκων µεταφεροµένων µαθητών χωρικής αρµοδιότητας 
ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήµνου. 
8.Την αρ. 859/2017 (Α∆Α 7ΓΨΓ7ΛΩ-5ΕΒ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί εξέτασης εκ νέου της αρ. 825/2017 απόφασης της 
Οικονοµικής Επιτροπής ΠΒΑ, σχετικά µε την έγκριση εκτέλεσης δροµολογίων 
µεταφοράς µαθητών προς το Πειραµατικό Σχ. Μυτιλήνης. 
9. Την αριθµ. 860/2017 (Α∆Α: ΩΜ4Ε7ΛΩ-ΞΝΜ) απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής 
της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή δηµόσιου 
ηλεκτρονικού διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, των όρων και των παραρτηµάτων αυτού 
για δύο σχολικά έτη 2017 – 2018 και 2018- 2019, συνολικού προϋπολογισµού 
5.300.471,55€, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. 17% και δικαιωµάτων προαίρεσης 15%. 
10. Την αρ. 45006/4246/21-08-2017, αρ. εγγραφής 877/21-08-2017 (Α∆Α: 7ΦΖΤ7ΛΩ-
Α0Ω) πολυετή απόφαση ανάληψης υποχρέωσης,  ύψους 934.278,34€ για την πληρωµή 
δαπάνης σε βάρος πίστωσης του  Ειδικού Φορέα 0192 ΚΑΕ 0821.0001, οικ. έτους 2017 
για την µεταφορά µαθητών της Π.Ε Λέσβου και Λήµνου και συνολικού ποσού 
5.300.471,55€ για τα οικονοµικά έτη 2017 (Σεπτ. – ∆εκεµ), 2018 και 2019 (Ιαν – Αυγ.)  η 
οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της ∆/νσης 
Οικονοµικού & ∆ηµοσιονοµικού της ΠΒΑ µε αριθµό καταχώρισης 4 στο Μητρώο 
∆εσµεύσεων. 
11.Την µε αρ. πρωτ. ………………………..(Α∆Α:……………….) ∆ιακήρυξη Ανοικτού 
διεθνή ηλεκτρονικού δηµόσιου διαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών “Μεταφοράς 
µαθητών των δηµόσιων σχολικών µονάδων Α΄/θµιας και Β΄/θµιας Εκπ/σης χωρικής 
αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου για δύο σχολικά έτη 2017–2018 και 2018-
2019 ”, 
12.Τις λοιπές διατάξεις νόµων, εγκυκλίους και έγγραφα σχετικά µε τη µεταφορά 
µαθητών, που είναι σε ισχύ. 
13. Την ανάγκη µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π. Ε. Λέσβου &  Π.Ε. 
Λήµνου , κατά τα σχολικά έτη 2017 – 2018 και 2018-2019, 
14. Την από …………….. αποστολή της προκήρυξης (περίληψης της διακήρυξης), 
ηλεκτρονικά, στην Υπηρεσία Επισήµων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 
15. Την µε αρ…………………. Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου  
16. Το µε αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο 
ανακοινώθηκε η κατακύρωση ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την 
υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την απαραίτητη εγγυητική επιστολή 
καλής εκτέλεσης. 
 
 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 
 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µεταφορά από τον ανάδοχο των µαθητών Α΄/θµιας & 
Β΄/θµιας Εκπ/σης, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου, από τον τόπο 
κατοικίας τους µέχρι τις σχολικές µονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα 
δροµολόγια που αναφέρονται στο παράρτηµα Α της παρούσας σύµβασης, το οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο µέρος αυτής. Η παρούσα σύµβαση διέπεται από τους όρους 
αυτής και συµπληρωµατικά από την, αποτελούσα αναπόσπαστο µέρος αυτής, αρ 
……………………. διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής. 
 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ 
 

Το τίµηµα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση 
εκπληρωθεί εξολοκλήρου και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της παρούσας και της, 
αρ. πρωτ. ………………………………  διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται 
στο ποσό των  000.000,00 ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. ή 000.000,00 συµπεριλαµβανοµένου 
του Φ.Π.Α, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
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Στο ως άνω ποσό προβλέπεται δικαίωµα προαίρεσης ύψους ………… ευρώ (ποσοστό 
15%) και το οποίο θα καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του 
δικαιώµατος για την τροποποίηση των υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή 
αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που οφείλεται 
στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί 
οδοστρωµάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  
 

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η σύµβαση αυτή ισχύει από την (ηµεροµηνία σύναψης) έως την 31/8/2019.  
 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από 
την Αναθέτουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή 
της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της 
παρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-
2013). 
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 Βορείου Αιγαίου – Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου. 
Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, 
∆ιεύθυνση Οικονοµικού – ∆ηµοσιονοµικού Ελέγχου της Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου – 
Π.Ε. Λέσβου και Π.Ε. Λήµνου τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1. Βεβαίωση του ∆/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. 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου. 
 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., τα έξοδα 
µεταφοράς την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον τρόπο που προβλέπεται 
στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 
Α/Α 

∆ροµολογίου 
 ∆ιακήρυξη  

Περιγραφή 
∆ροµολογίου 

Αριθµός 

∆ροµολογίων 

στη ∆ιάρκεια 

Σύµβασης 

(11/09/2017 

έως 

31/08/2019) 

Μέγιστο 

Κόστος ανά 

∆ροµολόγιο 

Μέγιστο 

Κόστος 

Συνόλου 

δροµολογίων 

 

Από:  
Προς: 
 
 

370  ……….. 

   Σύνολο …………… 

   Φ.Π.Α. 17% …………… 

   Γενικό σύνολο …………… 
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και 
κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας 
Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων.  
β) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του 
άρθρου 36 του ν. 4412/2016, µε την επιφύλαξη της έκδοσης Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης µε την οποία θα ρυθµίζονται θέµατα σχετικά µε τον χρόνο, τον τρόπο και τη 
διαδικασία κράτησής της καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέµα. 
γ) Κράτηση ποσοστού ύψους 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 
Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωµής, 
προ φόρων και κρατήσεων, ανεξαρτήτως ποσού και πηγή προέλευσης κάθε αρχικής, 
τροποποιητικής ή συµπληρωµατικής δηµόσιας σύµβασης 
δ) Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος 
χαρτοσήµου 3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
ε) Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 
στ) Κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 

 
Τα δροµολόγια θα εκτελούνται όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και 
µέχρι την προβλεπόµενη στην παρούσα ηµεροµηνία. 
 
Κατά τη µεταφορά: 
1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. Το µεταφορικό µέσο 
(λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό) θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. 
Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει 
να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο 
επιβίβασης και αποβίβασης. ΑΦΕΤΗΡΙΑ/ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 
2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός 
και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του 
ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και 
απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών. 
3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 
µπροστινό και στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
5. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα φέρουν 
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους 
µαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ 
αριθµ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της 
οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθµ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ. Α- 
ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων 
που µεταφέρουν µαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, 
οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις 
διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, 
πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των 
µεταφερόµενων µαθητών. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείµενες διατάξεις µε τις 
τροποποιήσεις τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισµάτων και 
αγκυρώσεων ζωνών – καθισµάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις µεταφοράς 
µαθητών». 
6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι, να 
συµπεριφέρονται µε ευγένεια στους µαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των 
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∆ιευθυντών των σχολικών µονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η 
συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρµόζουσα, από κάθε άποψη. 
7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 
ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να 
αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν 
δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο 
µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη ∆/νση κάθε 
σχολικής µονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 
περιπτώσεις, που µπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - 
υπεύθυνων µεταφοράς. 
8. Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από 
το δροµολόγιο, οφείλουν να είναι ενήλικα άτοµα που η φυσική τους κατάσταση και η 
κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. 
Επίσης οφείλουν να µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα ασυµβίβαστα µε τον ρόλο 
τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του µεταφεροµένου 
µαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε παρόµοια 
θέση. 
9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον 
ανάδοχο για το έργο της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων 
των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο 
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες. Η διάρκεια 
των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης 
µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και 
τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα 
λεωφορεία και τα λοιπά οχήµατα, που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωµατικές βλάβες 
επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων. 
10. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για 
επιβίβασή τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα 
συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος. 
11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για 
τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, 
αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους 
12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα 
πρέπει να εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές 
καλύψεις. 
13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το 
δροµολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές 
µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να 
ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον ∆/ντή της σχολικής µονάδας και, όπως επίσης 
και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον 
ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την σύµβαση κυρώσεις. 
14. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 
προβλεπόµενο τεχνικό έλεγχο οχηµάτων σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις. 
15. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή εν µέρει, 
δροµολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε 
τους µαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους 
µαθητές. 
16. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων 
άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και ποινικές 
κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ 
αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο 
Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα 
φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες. 
17. Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η 
αναθέτουσα Αρχή πέραν της µη απόδοσης σε αυτόν του ηµερήσιου κόστους του 
δροµολογίου δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία 
ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ηµερήσιο κόστος του δροµολογίου, στο οποίο 
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εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το 
τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
• Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση του δροµολογίου. 
• Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση, 
δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα 
για όλους τους µαθητές. 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του 
ή/και στο σχολείο το πρωί. 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την 
επιστροφή των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα. 
• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των 
στάσεων, εκτός από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
• Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή, εφόσον προβλέπεται. 
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 
18. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. Σε κάθε περίπτωση, 
για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, θα συνεκτιµώνται το είδος της παράβασης 
και τα εκάστοτε πραγµατικά περιστατικά αυτής. 
19. 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 
20. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. 
∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική 
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 
21. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό 
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη 
και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό προορισµό τους. 
22. Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται εκ των πραγµάτων µε βάση τα στοιχεία 
της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, 
αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά 
την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα 
προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και 
αποχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα 
Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 
23. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο 
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για 
την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε 
λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. Σε 
περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς 
των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). 
24. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο 
εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως 
προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών 
κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα 
από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου , τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, 
ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης. 
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25. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων 
για πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής 
µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει 
ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων 
κυρώσεων. 
26. Κάθε λοιπός όρος της διακήρυξης θα τηρείται µε τη δέουσα προσοχή και επιµέλεια 
καθώς αφορά την καθηµερινή διαχείριση µεταφοράς µικρών µαθητών µε κύριο µέληµα 
την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά από και προς τις σχολικές µονάδες. 
27. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο: 
Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το 
∆ιευθυντή του σχολείου. Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο 
λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου. Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν 
δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση 
του αρµόδιου οργάνου. Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας 
κάποιου ή κάποιων µαθητών.  
28. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων, 
από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της 
παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, µεταφορά των µαθητών. 
 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ 
ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύµβασης, όσο και των 
σχετικών άρθρων της υπ’ αρ ……………………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, 
επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της 
διαδικασίας καταγγελίας και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς και αποκλεισµού 
από µελλοντικούς διαγωνισµούς. 
Ο ανάδοχος φορέας µε την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους 
τους όρους της αρ. …………………………….. διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι 
όροι της οποίας συµπληρωµατικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύµβαση. 
Ο ανάδοχος φορέας είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα 
Αρχή για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο 
τυχόν ευθύνες. 
Επίσης σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης ή της 
διακήρυξης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου 
οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 
Σε κάθε περίπτωση, για την κήρυξη του αναδόχου ως έκπτωτου, θα συνεκτιµώνται το 
είδος της παράβασης και τα εκάστοτε πραγµατικά περιστατικά αυτής. 
Στην περίπτωση αυτή  η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώµατά της 
για κάθε θετική ή αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την ως άνω µη εκπλήρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο 
µεταφορέα η µε αριθµό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής 
εκτέλεσης, ποσού ………………..€, του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων/της 
Τράπεζας …………………………..………………το οποίο αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% της 
συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς Φ.Π.Α. (Άρθρο 72, Ν. 4412/2016 ΦΕΚ Α’ 147). 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 
υπηρεσιών. 
 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να 
προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι 
αναγκαίο. Ο µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της 
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Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. 
∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για 
οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική 
υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 
8.2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό 
δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, 
υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη 
και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό προορισµό τους. 
8.3. Επειδή η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε εκ των πραγµάτων µε βάση τα στοιχεία 
της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της, αυτή µπορεί να 
τροποποιηθεί αναλόγως, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα 
δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη 
εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι 
∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις 
µαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη 
της σχετικής απόφασης. 
8.4. Ο µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο 
ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για 
την άµεση και κανονική αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε 
λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. 
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς 
των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). 
Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται 
ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. 
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την 
διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από 
συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο 
οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί. 
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για 
πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στο ∆/ντή της σχολικής 
µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει 
ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων 
κυρώσεων. 
8.5. Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν συµπληρωµατικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν 
αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ …………………………… 
διακήρυξης. 
8.6. ∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή 
εφαρµογή των όρων της σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα 
στα πλαίσια της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση 
η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες δικαίου και θα γίνεται στα 
αρµόδια δικαστήρια. 
8.7. Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από 
υπαλλήλους της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι Μικτές Επιτροπές Ελέγχου, σχετικοί έλεγχοι. 
8.8. Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε 
τρία αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυµβαλλόµενο και τα άλλα 
δύο έµειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 
 
 
 
                                                    ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ 
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                                       ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ – ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ & Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 

                                                                                             

 ΠΙΝΑΚΑΣ Ι: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΕΣΒΟΥ 
 Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστου κόστους ηµερήσιου δροµολογίου =     1,262   ευρώ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ & ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 1: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 

 1 ΓΑΒΑΘΑΣ   ∆ΗΜ. ΝΗΠ &  1 2 0 1 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1 0 4 11 16,00 31,19 € 370 11.538,45 € 1.961,54 € 13.499,99 € 2.025,00 € 15.524,98 € 57,69 € 
 ΓΥΜΝ. ΑΝΤΙΣΣΑΣ 

 2 ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΓΑΒΑΘΑΣ  (ΜΟΝΟ 0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,5 0 2 5,5 8,00 22,94 € 370 8.488,73 € 1.443,08 € 9.931,81 € 1.489,77 € 11.421,58 € 42,44 € 
 ΑΝΤΙΣΣΑΣ   ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 54,13 € 20.027,18 € 3.404,62 € 23.431,79 € 3.514,77 € 26.946,56 € 100,14 € 

 ΟΜΑ∆Α 2: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 3 ΑΝΕΜΩΤΙΑ   ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ - ∆ΑΦΙΑ - ΕΙ∆.   ΕΙ∆. ΝΗΠ. ΑΡΙΣΒΗΣ 1 3 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3,2 4 10 29,4 46,60 63,76 € 370 23.589,72 € 4.010,25 € 27.599,97 € 4.140,00 € 31.739,97 € 117,95 € 
 ∆ΗΜ.ΣΧ.ΚΑΛΛΟΝΗΣ - 

 4 ΣΤΥΨΗ   ΚΑΛΛΟΝΗ -  ΕΙ∆. ∆ΗΜ.  0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,2 0,4 8,8 17,6 28,00 43,39 € 370 16.052,82 € 2.728,98 € 18.781,80 € 2.817,27 € 21.599,07 € 80,26 € 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

 5 ΚΟΥΡΟΥ   ΠΕΤΣΟΦΑΣ -  ∆ΗΜ &  1 3 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0 0,4 6,2 7,4 14,00 28,83 € 370 10.668,21 € 1.813,60 € 12.481,81 € 1.872,27 € 14.354,08 € 53,34 € 
 ΤΣΕΣΜΕΣ  ΝΗΠ.∆ΑΦΙΩΝ 

 6 ΑΝΕΜΩΤΙΑ   ΦΙΛΙΑ(∆ΗΜ &  1 4 0 0 0 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0,8 0,2 1,6 6 8,60 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΝΗΠ) ΜΙΝΙ 

 7 ΑΡΙΑΝΑ   ΚΕΡΑΜΙ - ΣΑΓΙΕΣ-  ΝΗΠ.ΣΚ.ΚΑΛΛΟΝ 4 0 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,6 0 9 0 10,60 25,05 € 370 9.269,61 € 1.575,83 € 10.845,44 € 1.626,82 € 12.472,26 € 46,35 € 
 ΗΣ 

 8 ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  0 0 12 0 0 12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,4 0,4 2,2 2,8 6,80 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
   ΝΑΠΗΣ ΜΙΝΙ 

 9 ΝΑΠΗ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  0 7 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,4 0,4 2,2 2,8 6,80 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ  ΜΙΝΙ 
 ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 10 ΒΑΤΕΡΑ   ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ - ΝΥΦΙ∆Α -   ΕΠΑΛ  0 0 0 0 14 14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 14,2 1 47,2 44,9 107,30 186,29 € 370 68.927,00 € 11.717,59 € 80.644,59 € 12.096,69 € 92.741,28 € 344,64 € 
 ΛΙΣΒΟΡΙ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 11 ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ   ΚΑΛΛΟΝΗ  0 1 0 0 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,8 3,2 5,8 46,2 56,00 73,65 € 370 27.249,39 € 4.632,40 € 31.881,79 € 4.782,27 € 36.664,05 € 136,25 € 
 (ΑΝΤ/ΙΣΗ ΓΙΑ   
 ΕΣΠΕΡ. ΓΥΜ. ΜΥΤ)  

 12 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ   ΜΗΘΥΜΝΑ - ΣΤΥΨΗ -  ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤ.  0 0 0 0 10 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 9,2 15,2 14 38 76,40 161,87 € 370 59.892,23 € 10.181,68 € 70.073,91 € 10.511,09 € 80.585,00 € 299,46 € 
 ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ   ΜΙΝΙ 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

 13 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ   ΣΧ.∆ΕΥΤΕΡΗΣ  0 0 0 0 4 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3,4 0 29,8 31,2 64,40 79,55 € 370 29.432,76 € 5.003,57 € 34.436,33 € 5.165,45 € 39.601,78 € 147,16 € 
 ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 757,73 € 280.359,66 € 47.661,14 € 328.020,80 € 49.203,12 € 377.223,92 € 1.401,80 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ & ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 3: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ-ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 14 ΒΡΙΣΑ   ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ - ΛΙΣΒΟΡΙ -  ΕΙ∆.∆ΗΜ. & ΝΗΠ.  1 2 0 0 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,8 2,2 42,8 48,2 101,00 117,54 € 370 43.488,69 € 7.393,08 € 50.881,77 € 7.632,27 € 58.514,03 € 217,44 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 15 ΑΓΙΑΣΟΣ   ΕΙ∆. ∆ΗΜ. & ΝΗΠ. 1 2 0 0 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5,2 2,2 30,6 13,6 51,60 66,68 € 370 24.669,75 € 4.193,86 € 28.863,61 € 4.329,54 € 33.193,15 € 123,35 € 
  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 16 ΛΙΜΑΝΑΚΙ   ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α -  ΕΙ∆. ∆ΗΜ.  0 4 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 10,6 3 6,4 3 23,00 39,92 € 370 14.770,77 € 2.511,03 € 17.281,80 € 2.592,27 € 19.874,07 € 73,85 € 
 ΠΑΜΦΙΛΩΝ  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 17 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ   ΛΑΚΕΡ∆Α -  ΕΙ∆ΙΚΟ ∆ΗΜ.  0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5,9 4,5 71,8 40,8 123,00 137,88 € 370 51.013,94 € 8.672,37 € 59.686,30 € 8.952,95 € 68.639,25 € 255,07 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 18 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ   ΠΛΩΜΑΡΙ- ΠΛΑΓΙΑ - ΚΑΤΩ   ΕΙ∆. ∆ΗΜ. ΣΧ.  0 4 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 17,8 6 40,6 43,4 107,80 126,76 € 370 46.899,72 € 7.972,95 € 54.872,67 € 8.230,90 € 63.103,57 € 234,50 € 
 ΤΡΙΤΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 19 ΠΕΡΑΜΑ   ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ - ΕΕΕΕΚ   ΕΙ∆. ΝΗΠ. & ∆ΗΜ. 1 1 0 2 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 13,5 5,5 31 6 56,00 72,82 € 370 26.942,48 € 4.580,22 € 31.522,70 € 4.728,40 € 36.251,10 € 134,71 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ   ΣΧ. ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 (ΣΧΟΛΕΙΑ) - 

 20 ΑΓΙΟΙ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,8 0 6,4 1,6 8,80 23,35 € 370 8.640,24 € 1.468,84 € 10.109,08 € 1.516,36 € 11.625,44 € 43,20 € 
 ΑΚΙΝ∆ΥΝΟΙ(ΠΕΤΑ ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΛΙ∆Ι)  ΘΕΡΜΗΣ 

 21 ΒΙΓΛΑ ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ  0 1 0 0 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,2 1,6 0 0 1,80 16,95 € 370 6.270,39 € 1.065,97 € 7.336,36 € 1.100,45 € 8.436,81 € 31,35 € 
 ΒΑΡΕΙΑΣ 

 22 ΣΚΑΛΑ ΝΕΩΝ   ∆ΗΜ.ΣΧ.ΝΕΩΝ  0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,4 1,2 0,6 3 5,20 20,39 € 370 7.544,67 € 1.282,59 € 8.827,26 € 1.324,09 € 10.151,35 € 37,72 € 
 ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ  ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 

 23 ΘΕΡΜΗ   ΠΑΝΑΓΙΟΥ∆Α - ΒΟΥΝΑΡΑΚΙ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 9,2 3,8 8,8 7,2 29,00 45,99 € 370 17.016,30 € 2.892,77 € 19.909,07 € 2.986,36 € 22.895,43 € 85,08 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 24 ΕΦΤΑΛΟΥ   ΕΕΕΕΚ  0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 9,6 2 69,4 48 129,00 144,29 € 370 53.387,67 € 9.075,90 € 62.463,57 € 9.369,54 € 71.833,11 € 266,94 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 25 ΠΑΠΙΑΝΑ   ΣΚΑΛΑ ΚΑΛΛΟΝΗΣ - ΑΡΙΣΒΗ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,8 1,8 61,6 14,6 85,80 99,52 € 370 36.822,03 € 6.259,75 € 43.081,78 € 6.462,27 € 49.544,04 € 184,11 € 
 (ΕΕΕΕΚ) 

 26 ΕΠΑΝΩ ΣΚΑΛΑ   ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟΣ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5 4 0 0 9,00 25,52 € 370 9.440,55 € 1.604,89 € 11.045,44 € 1.656,82 € 12.702,26 € 47,20 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 27 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ   ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΑΓΙΑΣΟΣ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 6,3 2 41,8 46,1 96,20 112,40 € 370 41.588,93 € 7.070,12 € 48.659,04 € 7.298,86 € 55.957,90 € 207,94 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 28 ΛΑΓΚΑ∆Α   (Γ. ΒΟΣΤΑΝΗ-Γ.ΡΟΥΣΕΛΛΗ) -   ΕΕΕΕΚ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3,2 5,4 0 0 8,60 25,20 € 370 9.324,00 € 1.585,08 € 10.909,08 € 1.636,36 € 12.545,44 € 46,62 € 
 ΑΓΙΑ ΦΩΤΕΙΝΗ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
 ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΟΥΣΑ  
 (ΓΕΝΙΤΣΑΡΙΩΤΗΣ) - 
 29 ΑΝΩ ΧΑΛΙΚΑΣ   ΕΕΕΕΚ  0 0 0 2 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,4 4 0 0 4,40 20,20 € 370 7.474,74 € 1.270,71 € 8.745,45 € 1.311,82 € 10.057,26 € 37,37 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 30 ΠΑΜΦΙΛΑ   ΜΟΡΙΑ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,2 3,6 6,4 2,2 19,40 35,91 € 370 13.286,70 € 2.258,74 € 15.545,44 € 2.331,82 € 17.877,25 € 66,43 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΜΕ  ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 31 ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ   ΑΚΑ∆ΗΜΙΑ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 2 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2 6 0 2,8 10,80 27,51 € 370 10.178,70 € 1.730,38 € 11.909,08 € 1.786,36 € 13.695,44 € 50,89 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 32 ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ   ΠΛΑΓΙΑ -ΤΡΥΓΩΝΑΣ -  ΕΕΕΕΚ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 11,4 6,2 38,6 43,4 99,60 117,73 € 370 43.558,62 € 7.404,97 € 50.963,59 € 7.644,54 € 58.608,12 € 217,79 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 33 ΒΡΙΣΑ   ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 4,8 1 41,4 45,8 93,00 108,72 € 370 40.225,29 € 6.838,30 € 47.063,59 € 7.059,54 € 54.123,13 € 201,13 € 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ  

 34 ΑΓΙΑΣΟΣ   ΣΥΚΟΥΝΤΑ -  ΕΣΠΕΡ.  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 5 1,2 35,6 13,6 55,40 69,91 € 370 25.866,33 € 4.397,28 € 30.263,61 € 4.539,54 € 34.803,15 € 129,33 € 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 35 ΠΛΩΜΑΡΙ   ΕΣΠΕΡΙΝΟ  0 0 0 6 0 6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 9,2 4,8 30,2 33,4 77,60 141,54 € 370 52.369,21 € 8.902,77 € 61.271,97 € 9.190,80 € 70.462,77 € 261,85 € 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΙΝΙ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 36 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ(ΑΠΌ   ΚΑΛΛΟΝΗ-  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  0 0 0 2 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 6,8 2,8 66,6 36 112,20 126,82 € 370 46.923,03 € 7.976,92 € 54.899,95 € 8.234,99 € 63.134,94 € 234,62 € 
 ΦΙΛΙΑ)  ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 37 ΑΥΛΩΝΑΣ   ΠΕΡΑΜΑ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 8 0,6 36,6 10 55,20 69,78 € 370 25.819,71 € 4.389,35 € 30.209,06 € 4.531,36 € 34.740,42 € 129,10 € 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 38 ΠΕΛΟΠΗ   ΑΦΑΛΩΝΑΣ -  ΕΣΠ. ΓΥΜΝ.  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 11 7,2 16,4 61 95,60 116,03 € 370 42.929,25 € 7.297,97 € 50.227,22 € 7.534,08 € 57.761,31 € 214,65 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 39 ΣΚΟΠΕΛΟΣ  ΠΕΡΑΜΑ -  ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 8 3,4 38,8 10 60,20 75,39 € 370 27.894,30 € 4.742,03 € 32.636,33 € 4.895,45 € 37.531,78 € 139,47 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 40 ΠΑΠΑ∆ΟΣ   ΠΗΓΑ∆ΑΚΙΑ - ΑΛΥΦΑΝΤΑ -  ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 11 3,6 22,4 16,8 53,80 70,75 € 370 26.177,13 € 4.450,11 € 30.627,24 € 4.594,09 € 35.221,33 € 130,89 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 41 ΣΚΑΛΑ   ΑΦΑΛΩΝΑΣ -  ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 2 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 9,4 3,8 17,4 13,6 44,20 61,07 € 370 22.595,16 € 3.841,18 € 26.436,34 € 3.965,45 € 30.401,79 € 112,98 € 
 ΜΥΣΤΕΓΝΩΝ  ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 42 ΜΗΘΥΜΝΑ   ΠΕΤΡΑ -ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ -  ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 9,6 2,4 72 51,2 135,20 150,61 € 370 55.726,44 € 9.473,49 € 65.199,93 € 9.779,99 € 74.979,93 € 278,63 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 43 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ   ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,1 3,6 42,2 35,3 88,20 104,38 € 370 38.620,79 € 6.565,53 € 45.186,32 € 6.777,95 € 51.964,27 € 193,10 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 44 ΠΛΩΜΑΡΙ   ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 11,6 7,8 30,2 33,4 83,00 101,54 € 370 37.567,95 € 6.386,55 € 43.954,50 € 6.593,18 € 50.547,68 € 187,84 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 45 ΑΡΓΕΝΟΣ   ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ -   ΜΟΥΣΙΚΟ  0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 13,2 5,8 26,8 76,8 122,60 143,22 € 370 52.991,40 € 9.008,54 € 61.999,94 € 9.299,99 € 71.299,93 € 264,96 € 
 ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ - ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 46 ΚΑΛΛΟΝΗ   ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 4 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 8,8 2,4 65 18,6 94,80 108,84 € 370 40.271,91 € 6.846,22 € 47.118,13 € 7.067,72 € 54.185,85 € 201,36 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 47 ΚΛΕΙΟΥ ΜΥΣΤΕΓΝΑ- ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 2 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 10,6 3,8 16,2 45,2 75,80 94,50 € 370 34.965,00 € 5.944,05 € 40.909,05 € 6.136,36 € 47.045,41 € 174,83 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 48 ΝΕΕΣ ΚΥ∆ΩΝΙΕΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 4 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 8,2 5,8 18 14 46,00 63,19 € 370 23.379,93 € 3.974,59 € 27.354,52 € 4.103,18 € 31.457,70 € 116,90 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 Σελίδα 3 από 8 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΜΕ  ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 49 ΑΓΙΑΣΟΣ   ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 1 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,8 2,4 31,2 13,6 49,00 63,57 € 370 23.519,79 € 3.998,36 € 27.518,15 € 4.127,72 € 31.645,88 € 117,60 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 50 ΒΡΙΣΑ   ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ - ΣΚΑΛΑ   ΕΣΠ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 5 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 12 13,6 41,4 45,8 112,80 215,58 € 370 79.765,56 € 13.560,15 € 93.325,71 € 13.998,86 € 107.324,56 € 398,83 € 
 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ - ΒΑΣΙΛΙΚΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 51 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ  ΠΛΩΜΑΡΙ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 3 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 11,6 4,6 30,4 51,4 98,00 116,59 € 370 43.139,04 € 7.333,64 € 50.472,68 € 7.570,90 € 58.043,58 € 215,70 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 52 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ   ΑΝΑΞΟΣ - ΠΕΤΡΑ -  ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ  0 0 0 0 3 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,6 1,8 79,6 34,4 123,40 137,09 € 370 50.722,56 € 8.622,84 € 59.345,40 € 8.901,81 € 68.247,20 € 253,61 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 53 ΑΡΙΣΒΗ   ΕΕΕΕΚ  0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3,2 1,8 56,6 14,6 76,20 89,48 € 370 33.107,97 € 5.628,35 € 38.736,32 € 5.810,45 € 44.546,77 € 165,54 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 3.505,13 € 1.296.896,62 € 220.472,43 € 1.517.369,05 € 227.605,36 € 1.744.974,40 € 6.484,48 € 

 ΟΜΑ∆Α 4: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ 

 54 ΑΡΓΕΝΟΣ    ΒΑΦΕΙΟΣ -  ∆ΗΜ.  0 4 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 0,2 0,3 6,1 17,6 24,20 39,55 € 370 14.634,80 € 2.487,92 € 17.122,71 € 2.568,41 € 19.691,12 € 73,17 € 
 ΣΧ.ΜΗΘΥΜΝΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 39,55 € 14.634,80 € 2.487,92 € 17.122,71 € 2.568,41 € 19.691,12 € 73,17 € 

 ΟΜΑ∆Α 5: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΓΕΡΑΣ 

 55 ΑΜΠΕΛΙΚΟ   ΑΚΡΑΣΙ - ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ -  ΠΛΩΜΑΡΙ  1 3 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,2 4,6 1 45,2 52,00 70,29 € 370 26.006,19 € 4.421,05 € 30.427,24 € 4.564,09 € 34.991,33 € 130,03 € 
 (1ο&3ο∆ΗΜ. 2ο  
 ΝΗΠ.) 

 56 ΜΕΛΙΝΤΑ   ΠΛΩΜΑΡΙ (2ο  1 0 0 3 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1 1,8 3 10,6 16,40 32,09 € 370 11.872,56 € 2.018,34 € 13.890,90 € 2.083,63 € 15.974,53 € 59,36 € 
 ΝΗΠ. & ΓΥΜΝ) 

 57 ΠΥΡΓΟΙ   ΜΑΡΜΑΡΟ -  ΠΕΡΑΜΑ (ΝΗΠ) 3 0 0 0 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 4,7 0 3,3 0 8,00 23,25 € 370 8.601,39 € 1.462,24 € 10.063,63 € 1.509,54 € 11.573,17 € 43,01 € 
 ΠΕΡΑΜΑΤΟΣ  

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 125,62 € 46.480,14 € 7.901,62 € 54.381,76 € 8.157,26 € 62.539,03 € 232,40 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ & ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 6: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

 58 ΣΥΚΟΥΝΤΑ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  0 12 0 0 0 12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,6 0 0,8 0 2,40 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΣΧΟΛΕΙΟ  ΜΙΝΙ 
 ΙΠΠΕΙΟΥ 

 59 ΒΑΣΙΛΙΚΑ   ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  3 0 0 0 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,6 0,8 5 6,6 14,00 29,21 € 370 10.808,07 € 1.837,37 € 12.645,44 € 1.896,82 € 14.542,26 € 54,04 € 
 ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ 

 60 ΣΤΑΥΡΟΣ   ΒΑΤΕΡΑ -  ΒΡΥΣΑ(∆ΗΜ) 0 7 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 4 0 16 4 24,00 45,23 € 370 16.735,77 € 2.845,08 € 19.580,85 € 2.937,13 € 22.517,97 € 83,68 € 
 ΜΙΝΙ 

 61 ΑΓΙΟΣ ΦΩΚΑΣ   ΒΑΤΕΡΑ -  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ  0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 4,4 0,4 8,4 10,2 23,40 38,93 € 370 14.405,58 € 2.448,95 € 16.854,53 € 2.528,18 € 19.382,71 € 72,03 € 
 (ΓΥΜΝ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 145,16 € 53.708,72 € 9.130,48 € 62.839,20 € 9.425,88 € 72.265,08 € 268,54 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ & ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 7: ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΕΝΟΤΗΤΑ ΕΡΕΣΣΟΥ-ΑΝΤΙΣΣΗΣ 

 62 ΣΚΑΛΑ ΕΡΕΣΣΟΥ   ΕΡΕΣΣΟΣ -  ΑΝΤΙΣΣΑ (ΓΕΛ) 0 0 0 0 32 32 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 1,2 1,8 11,2 17,8 32,00 97,60 € 370 36.111,15 € 6.138,90 € 42.250,04 € 6.337,51 € 48.587,55 € 180,56 € 

 63 ΧΙ∆ΗΡΑ   ΠΤΕΡΟΥΝΤΑ - ΒΑΤΟΥΣΑ -  ΑΝΤΙΣΣΑ (ΓΥΜΝ.  0 0 0 17 26 43 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 0,6 1,4 5,4 28 35,40 108,95 € 370 40.312,13 € 6.853,06 € 47.165,19 € 7.074,78 € 54.239,97 € 201,56 € 
 & ΛΥΚ.) 

 64 ΣΙΓΡΙ   ΓΥΜΝΑΣΙΟ &  0 0 0 10 8 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0,4 0,2 10,2 21,8 32,60 57,75 € 370 21.365,87 € 3.632,20 € 24.998,07 € 3.749,71 € 28.747,78 € 106,83 € 
 ΛΥΚΕΙΟ ΑΝΤΙΣΣΑΣ ΜΙΝΙ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 264,30 € 97.789,15 € 16.624,16 € 114.413,31 € 17.162,00 € 131.575,30 € 488,95 € 

 ΟΜΑ∆Α 8: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 

 65 ΣΚΑΛΑ   ∆ΗΜΟΤΙΚΟ  0 22 0 0 0 22 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 1,8 0 0,6 0 2,40 51,60 € 370 19.090,37 € 3.245,36 € 22.335,74 € 3.350,36 € 25.686,10 € 95,45 € 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ  ΣΧΟΛΕΙΟ  
 ΚΕΡΑΜΙΟΥ 

 66 ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ ΣΚ. ΚΑΛΛΟΝΗΣ-ΚΕΡΑΜΙ- ΚΑΛΛΟΝΗ 0 0 0 39 39 78 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 5,1 0,7 18,4 1,8 26,00 154,93 € 370 57.323,99 € 9.745,08 € 67.069,07 € 10.060,36 € 77.129,43 € 286,62 € 

 67 ΝΑΠΗ  ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ(ΓΥΜΝ) -  ΚΑΛΛΟΝΗ 0 0 0 5 46 51 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 5,6 0,2 10,8 5,4 22,00 73,44 € 370 27.173,06 € 4.619,42 € 31.792,48 € 4.768,87 € 36.561,35 € 135,87 € 

 68 ΒΑΦΕΙΟΣ   ΜΗΘΥΜΝΑ - ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ -   ΕΠΑΛ  0 0 0 0 48 48 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 5,8 1,6 35,2 57,4 100,00 276,68 € 370 102.370,86 € 17.403,05 € 119.773,91 € 17.966,09 € 137.739,99 € 511,85 € 
 ΑΝΑΞΟΣ - ΠΕΤΡΑ - ΛΑΦΙΩΝΑ -  ΚΑΛΛΟΝΗΣ 
 ΣΤΥΨΗ - 

 69 ΣΚΑΛΟΧΩΡΙ   ΑΝΕΜΩΤΙΑ - ΦΙΛΙΑ -  ΓΕΛ& ΕΠΑΛ  0 0 0 0 18 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,2 2,2 10 26,2 39,60 70,95 € 370 26.249,98 € 4.462,50 € 30.712,48 € 4.606,87 € 35.319,35 € 131,25 € 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 70 ΕΡΕΣΣΟΣ   ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ - ΑΓΡΑ -  ΕΠΑΛ  0 0 0 0 14 14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 3,2 1,8 54,6 35,6 95,20 152,61 € 370 56.465,18 € 9.599,08 € 66.064,26 € 9.909,64 € 75.973,90 € 282,33 € 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 71 ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ   ΑΓΡΑ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 0 0 0 51 0 51 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2,8 1,4 3,8 12,4 20,40 75,83 € 370 28.056,03 € 4.769,52 € 32.825,55 € 4.923,83 € 37.749,38 € 140,28 € 

 72 ΕΡΕΣΣΟΣ   ΜΕΣΟΤΟΠΟΣ - ΠΑΡΑΚΟΙΛΑ -  ΣΧΟΛΕΙΟ ∆ΕΥΤ.  0 0 0 0 10 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 3,2 0,8 54,6 32,8 91,40 144,34 € 370 53.404,91 € 9.078,84 € 62.483,75 € 9.372,56 € 71.856,31 € 267,02 € 
 ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ   ΜΙΝΙ 
 ΚΑΛΛΟΝΗΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1.000,36 € 370.134,38 € 62.922,85 € 433.057,23 € 64.958,58 € 498.015,81 € 1.850,67 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ &  ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 9: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΥ-ΛΟΥΤΡ.ΘΕΡΜΗΣ-ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 73 ΣΥΚΑΜΙΑ   ΑΡΓΕΝΟΣ - ΝΗΠ. ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ   ∆ΗΜ. ΣΥΚΑΜΙΑΣ 5 14 0 0 0 19 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0,2 5,2 4 24 33,40 69,40 € 370 25.676,26 € 4.364,96 € 30.041,23 € 4.506,18 € 34.547,41 € 128,38 € 
 - ΣΚΑΛΑ  ΣΥΚΑΜΙΑΣ - ΜΙΝΙ 

 74 ΠΕΛΟΠΗ   ΚΑΠΗ - ΚΛΕΙΟΥ -   ΝΗΠ. ΚΑΠΗΣ  15 0 0 0 0 15 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,2 1,2 8,4 4,2 15,00 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΚΛΕΙΟΥΣ ΜΙΝΙ 

 75 ΠΕΛΟΠΗ   ΚΑΠΗ - ΚΛΕΙΟΥ -  ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ.  0 43 0 0 0 43 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 1,2 0,6 8 3,6 13,40 51,60 € 370 19.090,37 € 3.245,36 € 22.335,74 € 3.350,36 € 25.686,10 € 95,45 € 
 ΚΑΠΗΣ 

 76 ΝΕΕΣ ΚΥ∆ΩΝΙΕΣ   ΜΥΣΤΕΓΝΑ - ΘΕΡΜΗ (ΓΥΜΝ) -   ΜΥΤΙΛΗΝΗ  0 0 0 31 29 60 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 9,6 5,8 18 14 47,40 310,02 € 370 114.707,10 € 19.500,21 € 134.207,31 € 20.131,10 € 154.338,41 € 573,54 € 
 ΠΑΜΦΙΛΑ (ΓΕΛ) - (1οΕΠΑΛ &  
 2οΕΠΑΛ) 

 77 ΠΛΩΜΑΡΙ   ΠΑΠΠΑ∆ΟΣ - ΜΕΣΑΓΡΟΣ - ΚΑΤΩ  ΜΥΤΙΛΗΝΗ (1ο &  0 0 0 0 8 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 11,8 8,6 43,4 35,8 99,60 183,52 € 370 67.901,66 € 11.543,28 € 79.444,94 € 11.916,74 € 91.361,68 € 339,51 € 
  ΤΡΙΤΟΣ - ΙΠΠΕΙΟΣ - 2ο ΕΠΑΛ) ΜΙΝΙ 

 78 ΒΡΙΣΑ   ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ-ΑΓΙΑΣΟΣ -   1 & 2 ΕΠΑΛ  0 0 0 0 18 18 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 8,8 2 52 57,5 120,30 203,81 € 370 75.408,96 € 12.819,52 € 88.228,48 € 13.234,27 € 101.462,76 € 377,04 € 
 ΚΕ∆ΡΟΣ - ΠΥΡΓΙ - ΑΛΥΦΑΝΤΑ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 79 ΑΡΓΕΝΟΣ   ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΣ - ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ -   ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ(Γ 0 0 0 20 7 27 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 1,2 5 8,8 32,6 47,60 149,56 € 370 55.338,24 € 9.407,50 € 64.745,74 € 9.711,86 € 74.457,60 € 276,69 € 
 ΣΚΑΛΑ ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ - ΚΛΕΙΟΥ - ΥΜΝ & ΓΕΛ) 

 80 ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ   ΠΕΛΟΠΗ - ΚΑΠΗ -  ΜΑΝΤΑΜΑ∆ΟΣ  0 0 0 30 23 53 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 0,8 3 10,2 16,4 30,40 195,92 € 370 72.489,70 € 12.323,25 € 84.812,95 € 12.721,94 € 97.534,89 € 362,45 € 
 (ΓΕΛ & ΓΥΜ) 

 81 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   ΜΕΣΑΓΡΟΣ - ΠΑΠΑ∆ΟΣ -   ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ. 0 0 0 13 0 13 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 7,2 3,8 22 15,4 48,40 89,62 € 370 33.161,18 € 5.637,40 € 38.798,58 € 5.819,79 € 44.618,36 € 165,81 € 
 ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ -  ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ ΜΙΝΙ 

 82 ΑΓΙΑΣΟΣ   ΚΕΡΑΜΕΙΑ - ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ   ΣΧΟΛ. ∆ΕΥΤΕΡΗΣ 0 0 0 0 30 30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4,7 4,3 31,2 13,6 53,80 149,98 € 370 55.493,34 € 9.433,87 € 64.927,21 € 9.739,08 € 74.666,29 € 277,47 € 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ(ΥΦΑΝΤΗΡΙΑ) -  ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ  
 (ΠΑΡΘΕΝΑΓΩΓΕΙΟ 

 83 ΣΚΟΠΕΛΟΣ   ΜΕΣΑΓΡΟΣ - ΠΑΛΑΙΟΚΗΠΟΣ -   ΕΣΠ. ΕΠΑΛ  0 0 0 0 21 21 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 13 6,4 33,4 15,4 68,20 209,00 € 370 77.329,33 € 13.145,99 € 90.475,32 € 13.571,30 € 104.046,62 € 386,65 € 
 ΚΑΤΩ ΤΡΙΤΟΣ - ΙΠΠΕΙΟΣ - ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ &  
 Σ.∆.Ε. 

 84 ΜΗΘΥΜΝΑ   ΠΕΤΡΑ - ΣΤΥΨΗ-  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ  0 0 0 5 0 5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 7,6 1,8 71,6 51,2 132,20 215,55 € 370 79.755,02 € 13.558,35 € 93.313,37 € 13.997,01 € 107.310,38 € 398,78 € 
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΜΙΝΙ 
 ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ 

 85 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑ   ΑΡΓΕΝΟΣ - ΝΗΠ. ΛΕΠΕΤΥΜΝΟΥ    ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΌ 0 0 7 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0,1 2,6 2 12 16,70 38,37 € 370 14.196,97 € 2.413,49 € 16.610,46 € 2.491,57 € 19.102,03 € 70,98 € 
 - ΣΚ.  ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ -  ∆ΗΜ.  ΜΙΝΙ 
 ΣΥΚΑΜΙΝΕΑΣ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 1.898,13 € 702.307,43 € 119.392,26 € 821.699,70 € 123.254,95 € 944.954,65 € 3.511,54 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ &  ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 10: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΘΥΜΝΑΣ-ΠΕΤΡΑΣ 

 86 ΑΝΑΞΟΣ   ΝΗΠ. & ∆ΗΜ.  1 8 0 0 0 9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,2 0 0,6 6,2 8,00 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΣΧΟΛ.  ΜΙΝΙ 
 ΣΚΟΥΤΑΡΟΥ 

 87 ΛΑΦΙΩΝΑΣ   ∆ΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ  0 7 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0 0,2 2,5 7,3 10,00 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΠΕΤΡΑΣ ΜΙΝΙ 

 88 ΥΨΗΛΟΜΕΤΩΠΟ   ∆ΗΜ.& ΝΗΠ  3 7 0 0 0 10 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 0,4 0 4,2 10,6 15,20 31,78 € 370 11.759,30 € 1.999,08 € 13.758,38 € 2.063,76 € 15.822,14 € 58,80 € 
 ΣΤΥΨΗΣ ΜΙΝΙ 

 89 ΣΚΟΥΤΑΡΟΣ   ΑΝΑΞΟΣ -  ΠΕΤΡΑ(ΓΥΜΝ &  0 0 0 29 35 64 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 2,2 0 8,6 5,2 16,00 103,19 € 370 38.180,74 € 6.490,73 € 44.671,47 € 6.700,72 € 51.372,19 € 190,90 € 
 ΓΕΛ) 

 90 ΣΤΥΨΗ   ΠΕΤΡΑ (ΓΥΜΝ &  0 0 0 27 18 45 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 1,4 1 4,4 6,8 13,60 51,60 € 370 19.090,37 € 3.245,36 € 22.335,74 € 3.350,36 € 25.686,10 € 95,45 € 
 ΓΕΛ) 

 91 ΒΑΦΕΙΟΣ   ΜΗΘΥΜΝΑ -  ΠΕΤΡΑ(ΓΥΜΝ &  0 0 0 39 29 68 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1 0 13,2 8,2 22,40 127,26 € 370 47.086,16 € 8.004,65 € 55.090,81 € 8.263,62 € 63.354,43 € 235,43 € 
 ΓΕΛ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 377,39 € 139.635,19 € 23.737,98 € 163.373,17 € 24.505,98 € 187.879,15 € 698,18 € 

 ΟΜΑ∆Α 11: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ-ΓΕΡΑΣ 

 92 ΠΛΑΚΑ∆ΟΣ   ΜΕΣΑΓΡΟΣ -  ∆ΗΜ. ΣΧΟΛΕΙΟ  0 23 0 0 0 23 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4,2 1 0 2 7,20 51,60 € 370 19.090,37 € 3.245,36 € 22.335,74 € 3.350,36 € 25.686,10 € 95,45 € 
 ΠΑΠΠΑ∆ΟΥ 

 93 ΤΡΥΓΩΝΑΣ   ΠΛΑΓΙΑ - ΜΟΥΡΙΑ - ΑΓΙΟΣ   ΠΛΩΜΑΡΙ (1ο   0 1 0 22 22 45 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 5 6,2 3,2 1 15,40 79,93 € 370 29.573,88 € 5.027,56 € 34.601,44 € 5.190,22 € 39.791,65 € 147,87 € 
 ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ - ∆ΗΜ. ΓΥΜΝ.  
 ΛΥΚΕΙΟ ΕΠΑΛ) 

 94 ΑΜΠΕΛΙΚΟ   ΑΚΡΑΣΙ - ΝΕΟΧΩΡΙ -   ΠΛΩΜΑΡ Ι(∆ΗΜ  0 10 0 26 12 48 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 0 8 10,4 47,6 66,00 209,83 € 370 77.638,10 € 13.198,48 € 90.836,58 € 13.625,49 € 104.462,06 € 388,19 € 
 ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ - ΜΕΓΑΛΟΧΩΡΙ -  ΓΥΜΝ ΓΕΛ ΕΠΑΛ) 
 ΠΑΛΑΙΟΚΚΛΗΣΙΑ - 

 95 ΠΕΡΑΜΑ   ΓΥΜΝ. & ΛΥΚΕΙΟ  0 0 0 0 28 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4 0 6,2 1,2 11,40 51,60 € 370 19.090,37 € 3.245,36 € 22.335,74 € 3.350,36 € 25.686,10 € 95,45 € 
 ΠΑΠΠΑ∆ΟΥ 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 392,95 € 145.392,72 € 24.716,76 € 170.109,48 € 25.516,42 € 195.625,91 € 726,96 € 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΜΕ ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ &  ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 12: ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ-ΑΓΙΑΣΟΥ-ΕΥΕΡΓΕΤΟΥΛΑ 

 96 ΜΥΤΙΛΑΝΑ   ΚΛΙΤΣ (ΣΟΡΕΝΤΟ) - ΛΑΡΣΟΣ -   ∆ΗΜ. ΣΧ.  0 8 0 0 0 8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,6 0 29,2 1 31,80 49,29 € 370 18.236,08 € 3.100,13 € 21.336,21 € 3.200,43 € 24.536,64 € 91,18 € 
 ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ - ∆ΗΜ. ΣΧ.  ΙΠΠΕΙΟΥ ΜΙΝΙ 
 ΚΕΡΑΜΕΙΩΝ - 

 97 ΑΣΩΜΑΤΟΣ   ΛΑΜΠΟΥ ΜΥΛΟΙ - ΚΕΡΑΜΕΙΑ -  ΙΠΠΕΙΟΣ(∆ΗΜ  0 7 0 13 14 34 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 2,8 0,4 14,6 8,2 26,00 76,69 € 370 28.373,89 € 4.823,56 € 33.197,46 € 4.979,62 € 38.177,07 € 141,87 € 
 ΓΥΜΝ ΛΥΚΕΙΟ) 

 98 ΛΑΡΣΟΣ   ΚΛΙΤΣ(ΣΟΡΕΝΤΟ) - ΚΑΤΩ   ΙΠΠΕΙΟΣ(ΓΥΜΝ.  0 0 0 19 14 33 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4,8 0 26,6 0 31,40 80,55 € 370 29.804,76 € 5.066,81 € 34.871,57 € 5.230,74 € 40.102,30 € 149,02 € 
 ΤΡΙΤΟΣ-ΜΕΤΟΧΙ-ΝΤΙΠΙ - ΛΥΚΕΙΟ) 

 99 ΒΑΣΙΛΙΚΑ   ΛΙΣΒΟΡΙ -  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ 0 24 0 26 9 59 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 2 1,4 0 6,3 10,3 18,00 115,48 € 370 42.728,45 € 7.263,84 € 49.992,29 € 7.498,84 € 57.491,13 € 213,64 € 

 100 ΣΤΑΥΡΟΣ   ΒΑΤΕΡΑ - ΒΡΙΣΑ -  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ  0 2 0 16 12 30 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 6,4 0,4 21,8 7,4 36,00 100,05 € 370 37.019,06 € 6.293,24 € 43.312,29 € 6.496,84 € 49.809,14 € 185,10 € 
 (∆ΗΜ. ΓΥΜΝ.  
 ΛΥΚΕΙΟ) 

 101 ΝΥΦΙ∆Α   ΣΚΑΛΑ ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΥ -  ΠΟΛΙΧΝΙΤΟΣ  0 3 0 4 2 9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 6,2 0,4 3,8 5,6 16,00 38,91 € 370 14.396,18 € 2.447,35 € 16.843,53 € 2.526,53 € 19.370,06 € 71,98 € 
 (∆ΗΜ. ΓΥΜΝ.  ΜΙΝΙ 
 ΛΥΚΕΙΟ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΩΝ 460,97 € 170.558,42 € 28.994,93 € 199.553,35 € 29.933,00 € 229.486,35 € 852,79 € 

 ΜΕΓ ΗΜΕΡ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΠΟΣΟ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΕΣΒΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ & ΕΓΓΥΗΤ. 
                                           ΦΠΑ                                                     ΠΡΟΑΙΡ. 

 9.021,42 € 3.337.924,40 € 567.447,14 € 3.905.371,54 € 585.805,73 € 4.491.177,27€ 16.689,62 € 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ
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 ΠΙΝΑΚΑΣ ΙΙ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΛΗΜΝΟΥ 
 Τιµή καυσίµου που χρησιµοποιήθηκε για τον υπολογισµό του µέγιστου κόστους ηµερήσιου δροµολογίου =   1,393   ευρώ 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΜΕ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ & ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 13: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΤΣΙΚΗΣ 

 102 ΒΑΡΟΣ   ΑΤΣΙΚΗ (∆ΗΜ) 0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2,5 0 6,5 0 9,00 23,73 € 370 8.780,10 € 1.492,62 € 10.272,72 € 1.540,91 € 11.813,62 € 43,90 € 

 103 ΠΡΟΠΟΥΛΙ   ΑΤΣΙΚΗ (∆ΗΜ &  0 3 0 1 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1 0 6 0 7,00 21,53 € 370 7.964,25 € 1.353,92 € 9.318,17 € 1.397,73 € 10.715,90 € 39,82 € 
 ΓΥΜΝ.) 

 104 ΚΑΡΠΑΣΙ   ΑΤΣΙΚΗ (ΝΗΠ &  2 11 0 0 0 13 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,5 0 1,5 0 3,00 32,32 € 370 11.957,22 € 2.032,73 € 13.989,94 € 2.098,49 € 16.088,43 € 59,79 € 
 ∆ΗΜ) ΜΙΝΙ 

 105 ∆ΑΦΝΗ   ΑΤΣΙΚΗ(∆ΗΜ) 0 4 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,5 0,5 10 0 12,00 26,51 € 370 9.809,63 € 1.667,64 € 11.477,26 € 1.721,59 € 13.198,85 € 49,05 € 

 106 ∆ΑΦΝΗ  ΑΤΣΙΚΗ(ΝΗΠ &  1 1 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1,5 0,5 10 0 12,00 26,51 € 370 9.809,63 € 1.667,64 € 11.477,26 € 1.721,59 € 13.198,85 € 49,05 € 
 ∆ΗΜ) 

 107 ΣΑΡ∆ΕΣ   ΑΤΣΙΚΗ( ∆ΗΜ) 0 4 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2 1 18 0 21,00 35,28 € 370 13.053,60 € 2.219,11 € 15.272,71 € 2.290,91 € 17.563,62 € 65,27 € 

 108 ΣΑΡ∆ΕΣ   ∆ΑΦΝΗ -  ΑΤΣΙΚΗ (ΜΕΤ/ΣΗ  0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2 1 18 0 21,00 35,28 € 370 13.053,60 € 2.219,11 € 15.272,71 € 2.290,91 € 17.563,62 € 65,27 € 
 ΣΕ ΚΤΕΛ ΓΙΑ 

                                                                                                           ΓΥΜΝ. ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙΟΥ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 201,16 € 74.428,02 € 12.652,76 € 87.080,78 € 13.062,12 € 100.142,90 € 372,14 € 

 ΟΜΑ∆Α 14: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ 

 109 ∆ΑΦΝΗ   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ -  ΡΕΠΑΝΙ∆Ι ΕΕΕΕΚ 0 0 0 3 0 3 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 3 0,5 38,5 0 42,00 55,18 € 370 20.415,68 € 3.470,66 € 23.886,34 € 3.582,95 € 27.469,29 € 102,08 € 

 110 ΜΥΡΙΝΑ   ΘΑΝΟΣ - ΚΟΝΤΙΑΣ -  ΡΕΠΑΝΙ∆Ι ΕΕΕΕΚ 0 0 0 4 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 8 1 45 6 60,00 74,03 € 370 27.389,25 € 4.656,17 € 32.045,42 € 4.806,81 € 36.852,24 € 136,95 € 

 111 ΛΥΧΝΑ   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΝΗΠ  1 6 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 1,5 0 9,5 0 11,00 32,32 € 370 11.957,22 € 2.032,73 € 13.989,94 € 2.098,49 € 16.088,43 € 59,79 € 
 & ∆ΗΜ) ΜΙΝΙ 

 112 ΡΩΜΑΝΟΥ   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΝΗΠ  4 3 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 2 0 6 0 8,00 32,32 € 370 11.957,22 € 2.032,73 € 13.989,94 € 2.098,49 € 16.088,43 € 59,79 € 
 & ∆ΗΜ) ΜΙΝΙ 

 113 ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ   ΚΑΜΙΝΙΑ -  ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΝΗΠ  2 5 0 0 0 7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 2,5 0,5 19 1 23,00 42,53 € 370 15.734,29 € 2.674,83 € 18.409,12 € 2.761,37 € 21.170,48 € 78,67 € 
 & ∆ΗΜ) ΜΙΝΙ 

 114 ΑΤΣΙΚΗ   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΛΥΚ) 0 0 0 0 1 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2,5 0 20,5 0 23,00 36,96 € 370 13.675,20 € 2.324,78 € 15.999,98 € 2.400,00 € 18.399,98 € 68,38 € 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 273,32 € 101.128,84 € 17.191,90 € 118.320,75 € 17.748,11 € 136.068,86 € 505,64 € 

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ





 80 

  

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΜΕ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ & ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 15: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 

 115 ΘΑΝΟΣ   ΜΥΡΙΝΑ (ΜΕΤ/ΣΗ 0 0 0 1 0 1 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2 0 4 2 8,00 22,89 € 370 8.469,30 € 1.439,78 € 9.909,08 € 1.486,36 € 11.395,44 € 42,35 € 
  ΣΕ ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΜΟΥ∆ΡΟ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 22,89 € 8.469,30 € 1.439,78 € 9.909,08 € 1.486,36 € 11.395,44 € 42,35 € 

 ΟΜΑ∆Α 16: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 

 116 ∆ΑΦΝΗ   ΑΤΣΙΚΗ -  ΕΙ∆. ΣΧΟΛΕΙΟ  0 2 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 2,5 0,5 26 0 29,00 42,79 € 370 15.831,38 € 2.691,33 € 18.522,71 € 2.778,41 € 21.301,12 € 79,16 € 
 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (∆ΗΜ) 

 117 ΜΥΡΙΝΑ   ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -  ΕΙ∆. ΣΧΟΛΕΙΟ  2 2 0 0 0 4 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 7,5 0 25 1,5 34,00 48,56 € 370 17.968,13 € 3.054,58 € 21.022,71 € 3.153,41 € 24.176,11 € 89,84 € 
 ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ (ΝΗΠ 
  & ∆ΗΜ) 

 118 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ -  ΝΕΑ  ΚΟΥΤΑΛΗ  11 0 0 0 0 11 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 2,5 0 3,5 0 6,00 32,32 € 370 11.957,22 € 2.032,73 € 13.989,94 € 2.098,49 € 16.088,43 € 59,79 € 
 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) ΜΙΝΙ 

 119 ΑΓΚΑΡΙΩΝΕΣ   ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ  2 0 0 0 0 2 ∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 1 1 0,5 3,5 0 5,00 19,79 € 370 7.323,23 € 1.244,95 € 8.568,17 € 1.285,23 € 9.853,40 € 36,62 € 
 (ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 143,46 € 53.079,94 € 9.023,59 € 62.103,53 € 9.315,53 € 71.419,06 € 265,40 € 
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 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ 

 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ -  
 ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ 
 Α/Α ΤΟΠΟΣ  ΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΠΟΣ  ΝΗΠΙΑ ∆ΗΜΟ ΟΛΟ ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟΣΥΝΟΛΟ ΕΙ∆ΟΣ  ΑΡΙΘ  ΕΝΤΟΣ  ΕΝΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΕΚΤΟΣ  ΣΥΝΟ ΜΕΓ ΗΜΕΡ ΑΡΙΘΜ.  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ  ΠΟΣΟ  
 ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΓΩΓΕΙ ΤΙΚΟ ΗΜ  ΑΣΙΟ ΜΕΤ/ΚΟΥ  ∆ΡΟΜ/ ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ  ΠΟΛΗΣ ΛΟ ΧΛΜ  ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ.  ΚΟΣΤΟΣ  ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΜΕ ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚ 
 Ο ∆ΗΜ ΜΕΣΟΥ ΓΙΩΝ (0-5%) (>5%) (0-5%) (>5%) ΣΥΜΒ ∆ΡΟΜ ΦΠΑ & ΠΡΟΑΙΡ ΗΣ 

 ΟΜΑ∆Α 17: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΟΥ∆ΡΟΥ 

 120 ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΓΥΜΝ 0 0 0 18 11 29 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3 0 17 0 20,00 57,77 € 370 21.373,90 € 3.633,56 € 25.007,46 € 3.751,12 € 28.758,58 € 106,87 € 
  & ΛΥΚ) 

 121 ΑΓ. ΣΟΦΙΑ   ΚΑΜΙΝΙΑ - ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΙ -   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΓΥΜΝ 0 0 0 5 7 12 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 5 0 35 2 42,00 66,91 € 370 24.755,81 € 4.208,49 € 28.964,30 € 4.344,65 € 33.308,95 € 123,78 € 
 ΡΩΜΑΝΟ -  & ΛΥΚ) ΜΙΝΙ 

 122 ΠΛΑΚΑ   ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ -   ΜΟΥ∆ΡΟΣ   0 0 0 11 9 20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 6 0 42 0 48,00 75,92 € 370 28.091,92 € 4.775,63 € 32.867,54 € 4.930,13 € 37.797,67 € 140,46 € 
 ΡΕΠΑΝΙ∆Ι - (ΓΥΜΝ & ΛΥΚ) ΜΙΝΙ 

 123 ΜΥΡΙΝΑ   ΚΟΡΝΟΣ - ΑΓΙΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ -   ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΓΥΜΝ 0 0 0 7 14 21 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 7 0 51,5 1,5 60,00 145,20 € 370 53.724,30 € 9.133,13 € 62.857,43 € 9.428,61 € 72.286,04 € 268,62 € 
 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ -  & ΛΥΚ) 

 124 ΑΤΣΙΚΗ   ΚΑΡΠΑΣΙ - ΒΑΡΟΣ - ΛΥΧΝΑ -  ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΓΥΜΝ 0 0 0 3 17 20 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 6 0 18 0 24,00 47,64 € 370 17.627,13 € 2.996,61 € 20.623,75 € 3.093,56 € 23.717,31 € 88,14 € 
  & ΛΥΚ) ΜΙΝΙ 

 125 ΠΛΑΚΑ   ΠΑΝΑΓΙΑ - ΚΑΛΛΙΟΠΗ -   ΚΟΝΤΟΠΟΥΛΙ  10 31 0 0 0 41 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 6 0 37 0 43,00 105,37 € 370 38.987,42 € 6.627,86 € 45.615,28 € 6.842,29 € 52.457,57 € 194,94 € 
 ΡΕΠΑΝΙ∆Ι - (ΝΗΠ & ∆ΗΜ) 

 126 ΚΟΝΤΙΑΣ   ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΑ - ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ -    ΜΟΥ∆ΡΟΣ (ΕΠΑΛ 0 0 0 0 6 6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 10 0 54 0 64,00 103,95 € 370 38.460,80 € 6.538,34 € 44.999,13 € 6.749,87 € 51.749,00 € 192,30 € 
 ΑΓΚΑΡΙΩΝΕΣ - ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ -    & ΓΕΝΙΚΟ) ΜΙΝΙ 
 ΠΕ∆ΙΝΟ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ -  
 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΑΝΕΜΟΕΣΣΑ - 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 602,76 € 223.021,27 € 37.913,62 € 260.934,89 € 39.140,23 € 300.075,12 € 1.115,11 € 

 ΟΜΑ∆Α 18: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΥΡΙΝΑΣ 

 127 ΘΑΝΟΣ   ΠΛΑΤΥ -  ΜΥΡΙΝΑ (∆ΗΜ) 0 14 0 0 0 14 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ- 1 2 0 5 2 9,00 32,32 € 370 11.957,22 € 2.032,73 € 13.989,94 € 2.098,49 € 16.088,43 € 59,79 € 
 ΜΙΝΙ 

 128 ∆ΑΦΝΗ   ΣΑΡ∆ΕΣ - ΠΛΑΚΙΑ - ΚΟΡΝΟΣ -  ΜΥΡΙΝΑ (∆ΗΜ  0 9 0 9 6 24 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 3 0,5 22 6,5 32,00 88,86 € 370 32.877,05 € 5.589,10 € 38.466,15 € 5.769,92 € 44.236,07 € 164,39 € 
 ΓΥΜΝ & ΛΥΚ) 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 121,17 € 44.834,27 € 7.621,83 € 52.456,09 € 7.868,41 € 60.324,51 € 224,17 € 

 ΟΜΑ∆Α 19: ∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΝΕΑΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ 

 129 ΒΑΡΟΣ   ΑΤΣΙΚΗ - ΚΑΡΠΑΣΙ -  ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ  0 0 0 28 0 28 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 4 0 19 0 23,00 66,52 € 370 24.613,70 € 4.184,33 € 28.798,02 € 4.319,70 € 33.117,73 € 123,07 € 
 (ΓΥΜΝ) 

 130 ΚΟΝΤΙΑΣ   ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΑ - ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ -   ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ  0 3 0 46 0 49 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 8 0 27 0 35,00 97,17 € 370 35.953,42 € 6.112,08 € 42.065,50 € 6.309,82 € 48.375,32 € 179,77 € 
 ΑΓΚΑΡΙΩΝΕΣ - ΠΕ∆ΙΝΟ - ΝΕΑ  (∆ΗΜ & ΓΥΜΝ) 
 ΚΟΥΤΑΛΗ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ - 

 131 ΛΙΒΑ∆ΟΧΩΡΙ   ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΝΕΑ ΚΟΥΤΑΛΗ -   ∆ΗΜ. ΣΧ. ΚΟΝΤΙΑ 12 38 0 0 0 50 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 1 8 0 27 0 35,00 97,17 € 370 35.953,42 € 6.112,08 € 42.065,50 € 6.309,82 € 48.375,32 € 179,77 € 
 ΠΕ∆ΙΝΟ -  ΑΓΚΑΡΙΩΝΕΣ -   (ΝΗΠ & ∆ΗΜ) 
 ΠΟΡΤΙΑΝΟΥ - ΤΣΙΜΑΝ∆ΡΙΑ - 

 ΣΥΝΟΛΟ ∆ΗΜ. ΕΝΟΤΗΤΑΣ 260,87 € 96.520,53 € 16.408,49 € 112.929,02 € 16.939,35 € 129.868,37 € 482,60 € 

 ΜΕΓ ΗΜΕΡ  ΜΕΓΙΣΤΟ  ΦΠΑ ΜΕΓΙΣΤΟ  ∆ΙΚΑΙΩΜΑ  ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ  ΠΟΣΟ  
 ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΗΜΝΟΥ ΚΟΣΤΟΣ ΚΟΣΤΟΣ ∆ΡΟΜ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕ  ΠΡΟΑΙΡ 15% ΦΠΑ ΕΓΓΥΗΤ. 
                                          ΦΠΑ                                                   & ΠΡΟΑΙΡ 

 1.625,63 € 601.482,18 € 102.251,97 € 703.734,15 € 105.560,13 € 809.294,28 € 3.007,41 € 

  

ΑΔΑ: Ω2Ι87ΛΩ-ΦΘΨ
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