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ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

Αξγνζηφιη, 26.3.2014 

Αξηζκ. Πξση.:Οέθ.29817/8125 

 

Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηάξην - Αξγνζηφιη 

Σ.Κ : 28100 

Πιεξνθνξέεο : παζάο Δ., ΓεζαιΫξκνπ Υξ. 

Σει. : 26713.60589 

Φαμ. : 26710.28078 

Ζι. Σαρπδξ. : tm_promithion.kef@pin.gov.gr 

Ζι. Γ/λζε : www.pin.gov.gr   

 

 

ΓΓ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡΤΤ ΞΞΗΗ   

ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚΣΣΟΟΤΤ   ΓΓ ΙΙ ΔΔΘΘΝΝΗΗ   ΓΓΗΗΜΜΟΟ ΙΙ ΟΟΤΤ   ΜΜΔΔ ΙΙ ΟΟ ΓΓΟΟΣΣ ΙΙ ΚΚΟΟΤΤ   ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΓΓ ΩΩΝΝ ΙΙ ΜΜΟΟΤΤ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣΗΗΝΝ   ΔΔΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟΓΓΗΗ   ΑΑΝΝΑΑΓΓ ΟΟΥΥΩΩΝΝ   ΤΤΜΜΒΒΑΑ ΗΗ    

Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ 

δηαθεξχζζεη 

 

ηελ κε αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ επηινγά αλαδφρσλ γηα ηε: 

 

ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ 

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΧΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ 

ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΑΗ ΗΘΑΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2014-2015 

Κσδηθφο CPV 60130000-8  

(Τπεξεζέεο εηδηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ) 

 

Πξνυπνινγηζκφο: Έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ζαξΪληα πΫληε ρηιηΪδεο ελληαθφζηα δΫθα Ϋμη επξψ 

θαη ελελάληα πΫληε ιεπηΪ (1.245.916,95€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ € 13%  θαη ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 50% 

 

 

 

 

mailto:tm_promithion.kef@pin.gov.gr
http://www.pin.gov.gr/


2 

 

 

ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε : Πεινπνλλάζνπ, Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαη Ηνλένπ 

ΠεξηθΫξεηα : Ηνλέσλ Νάζσλ 

Τπεξεζέα : 

Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο 

Κεθαιιελέαο 

Γηεχζπλζε  : Γηνηθεηάξην – Αξγνζηφιη 

Σ.Κ. : 28 100 

Έδξα : 
ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ 

ακΪξα 13, ΚΫξθπξα 

ΣειΫθσλν Π.Δ. Κεθαιιελέαο : 26713.60 589, 544, 541 

Σειενκνηνηππέα : 26710.28078 

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθά Σαρπδξνκεένπ : tm_promithion.kef@pin.gov.gr 

Ηζηνζειέδα δεκνζέεπζεο ηεο πξνθάξπμεο θαη 

ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 
: www.pin.gov.gr 

Αξκφδηνο ππΪιιεινο : παζάο ΔπΪγγεινο 

ΣειΫθσλν ππαιιάινπ : 26713.60589 

ΠξντζηΪκελνο : ΛΪληνπ ΑιεμΪλδξα 

Πξνυπνινγηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 

50% (κε ΦΠΑ) 

: 

Έλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ζαξΪληα πΫληε ρηιηΪδεο 

ελληαθφζηα δΫθα Ϋμη επξψ θαη ελελάληα πΫληε ιεπηΪ 

(1.245.916,95€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ 

Πξνυπνινγηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 

50% (ρσξέο ΦΠΑ) 

: 

Έλα εθαηνκκχξην εθαηφλ δχν ρηιηΪδεο πεληαθφζηα 

νγδφληα Ϋλα επξψ θαη ηξηΪληα νθηψ ιεπηΪ 

(1.102.581,38€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ  

ΦΠΑ ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναέξεζεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 50% 
: 143.335,58€ 

ΦΠΑ (πνζνζηφ %) : 13% 

Απφθαζε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 

175 ηνπ Ν.3852/2010 γηα ηελ Ϋγθξηζε ησλ φξσλ 

ηεο δηαθάξπμεο 

: 171-6/17.3.2014 

Κξηηάξην Καηαθχξσζεο : 
Ζ πξνζθνξΪ κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ 

ηνηο εθαηφ (%) ζε αθΫξαηεο κνλΪδεο. 

Ζκεξνκελέα δηαγσληζκνχ : ΣεηΪξηε, 14 Μαΐνπ 2014 

Ώξα δηαγσληζκνχ : 10:00π.κ. 

Καηαιεθηηθά Ζκεξνκελέα θαη ψξα Τπνβνιάο 

Πξνζθνξψλ 
: 

ΜΫρξη θαη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελέαο 

δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 15:30 

Σφπνο ΓηελΫξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ : 

ην ρψξν πνπ ζηεγΪδεηαη ε Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο ηεο 

Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο, Γηνηθεηάξην, 

Αξγνζηφιη 

Κσδηθφο Αξηζκφο εγγξαθάο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 
: Δ.Φ. 073 ΚΑΔ 0821 

ΓηΪξθεηα Έξγνπ : Απφ ηελ ππνγξαθά Ϋσο 31.8.2015 

CPV : 60130000-8 

Κσδηθφο NUTS : GR223 

Ζκεξνκελέα Ζιεθηξνληθάο Απνζηνιάο γηα 

δεκνζέεπζε ζηελ Δπέζεκε Δθεκεξέδα ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ 

: ΣεηΪξηε, 26 Μαξηένπ 2014 

Παξαξηάκαηα ηεο Γηαθάξπμεο : Α, Β, Γ, Γ & Δ 
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ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 
Πξννέκην --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 9 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ, ΟΡΟΗ & ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΥΟΥΖ ---------- 10 
Άξζξν 1 Κχξηνο ηνπ Έξγνπ – ΑλαζΫηνπζα Αξρά ------------------------------------------------------- 10 
Άξζξν 2 Σφπνο θαη Υξφλνο δηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνχ δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεο -------------- 10 
Άξζξν 3 Παξαιαβά Σεχρνπο ηεο Γηαθάξπμεο ----------------------------------------------------------- 11 
Άξζξν 4 Πξνυπνινγηζκφο ηνπ Έξγνπ &  Γηθαέσκα Πξναέξεζεο ------------------------------------ 11 
Άξζξν 5 ΑπαξΪβαηνη φξνη, απφθιηζε απφ ηνπο νπνένπο  ζπλεπΪγεηαη πνηλά απνθιεηζκνχ θαη 

απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. ---------------------------------------------------------------------------------- 12 
Άξζξν 6 ΓηΪξθεηα & ΠαξΪηαζε χκβαζεο -------------------------------------------------------------- 13 
Άξζξν 7 Γεκνζηφηεηα – ΓαπΪλεο δεκνζέεπζεο --------------------------------------------------------- 14 
Άξζξν 8 Γηθαέσκα ζπκκεηνράο ---------------------------------------------------------------------------- 14 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β  ΓΟΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ & ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΖ --------------------------------------------------------------------------------------- 15 
Άξζξν 9 ΓηΪξθεηα Ηζρχνο ησλ Πξνζθνξψλ -------------------------------------------------------------- 15 

Άξζξν 10 ΚαηΪξηηζε Τπνβνιάο Πξνζθνξψλ – ΦΪθεινη ΠξνζθνξΪο ------------------------------ 15 
α. Κπξέσο ΦΪθεινο --------------------------------------------------------------------------------------- 16 
β. ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο ΠξνζθνξΪο. -------------------------------------------- 16 
γ. ΦΪθεινο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο ----------------------------------------------------------------------- 19 

δ. ΦΪθεινο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ------------------------------------------------------------------ 21 
Άξζξν 11 Δγγπάζεηο ----------------------------------------------------------------------------------------- 22 

Άξζξν 12 Παξνρά δηεπθξηλάζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ  πξηλ θαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ --------- 24 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ &  ΓΗΚΑΣΗΚΖ 

ΠΡΟΣΑΗΑ ---------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 

Άξζξν 13 Παξαιαβά ΤπνβιεζΫλησλ Πξνζθνξψλ απφ ηνπο Τπνςάθηνπο Αλαδφρνπο ----------- 24 
Άξζξν 14 ΑπνηειΫζκαηα & Οινθιάξσζε ηνπ Γηαγσληζκνχ ----------------------------------------- 25 

Άξζξν 15 ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ, αλαθνέλσζε ηηκψλ  θαη θαηαθχξσζε ηνπ 

απνηειΫζκαηνο. ----------------------------------------------------------------------------------------------- 26 
Άξζξν 15Α Πξνζθφκηζε Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ  θαηαθχξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο. ---------- 27 

Άξζξν 16 Γηθαέσκα Πξφζβαζεο ζηηο Τπνβιεζεέζεο ΠξνζθνξΫο ------------------------------------ 30 

Άξζξν 17 ΓηνηθεηηθΫο ΠξνζθπγΫο θαη Αμηνιφγεζε ηνπο  απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο 

ΔλζηΪζεσλ  ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 --------------------------------------------------------- 30 

Άξζξν 18 Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα Γηαδηθαζέα Δπέιπζεο Γηαθνξψλ & ΔθαξκνζηΫν Γέθαην ------ 31 
ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ &  ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ ------------------------------ 31 

Άξζξν 19 Αλαθνέλσζε Καηαθχξσζεο θαη Τπνγξαθά χκβαζεο ------------------------------------ 31 

Άξζξν 20 Πξνζπκβαηηθφο Έιεγρνο απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ------------------------------------- 32 
Άξζξν 21 Αθχξσζε ησλ Γξνκνινγέσλ απφ ηελ ΠεξηθΫξεηα ------------------------------------------ 32 

Άξζξν 22 ΑζΫηεζε πκβαηηθψλ Τπνρξεψζεσλ θαη Κπξψζεηο --------------------------------------- 32 
Άξζξν 23 Κάξπμε Αλαδφρνπ Έθπησηνπ, Ράηξεο θαη Δγγπνδνζέα ----------------------------------- 33 
Άξζξν 24 Τπεξγνιαβέα ------------------------------------------------------------------------------------- 35 
Άξζξν 25 Οινθιάξσζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο --------------------------------------------- 35 
Άξζξν 26 Σξφπνο ΜεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ  θαη ππνρξεψζεηο κεηαθνξΫαο ----------------------- 35 

1. Τπνρξεψζεηο πνπ αλαιακβΪλεη  Ϋθαζηνο αλΪδνρνο: --------------------------------------------- 35 

2. Γξνκνιφγηα – δηαδξνκΫο ιεσθνξεέσλ θαη ινηπψλ νρεκΪησλ: ---------------------------------- 35 

3. Σάξεζε σξαξέσλ --------------------------------------------------------------------------------------- 35 
4. ΑληηθαηΪζηαζε ιεσθνξεέσλ θαη ινηπψλ νρεκΪησλ ---------------------------------------------- 36 
5. Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ ---------------------------------------------------------------------------- 36 
6. Σξνπνπνηάζεηο ησλ δξνκνινγέσλ -------------------------------------------------------------------- 37 
7. Οδεγνέ – πλνδνέ. -------------------------------------------------------------------------------------- 37 
8. Λεσθνξεέα θαη ΔπηβαηηθΪ Οράκαηα. ---------------------------------------------------------------- 37 
9. Αζθαιηζηηθά ΚΪιπςε. -------------------------------------------------------------------------------- 38 
10. Σηκνιφγεζε ΣξνπνπνηεκΫλσλ ΤθηζηΪκελσλ δξνκνινγέσλ – πιεξσκά αλαδφρσλ. ------- 38 
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11. Καηαβνιά απνδεκέσζεο ----------------------------------------------------------------------------- 38 
12. Αλαπξνζαξκνγά Σκάκαηνο ------------------------------------------------------------------------- 39 

13. Γελ θαηαβΪιιεηαη απνδεκέσζε ζηνπο κεηαθνξεέο: --------------------------------------------- 39 
Άξζξν 27 Κξαηάζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν ------------------------------------------------------ 39 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ -------------------------------------------------------------------------- 39 

Άξζξν 28 Παξνρά Γηεπθξηλάζεσλ &  ΓηαζθΪιηζε Ηζφηεηαο ζηελ Πξφζβαζε ησλ Πιεξνθνξηψλ

 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 39 
Άξζξν 29  Υξεκαηνδφηεζε ΜεηαθνξΪο Μαζεηψλ ----------------------------------------------------- 40 
Άξζξν 30 Παξαξηάκαηα ηεο Γηαθάξπμεο ---------------------------------------------------------------- 40 
Άξζξν 31 Γεληθνέ Όξνη -------------------------------------------------------------------------------------- 40 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄   ΠΗΝΑΚΔ ΜΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ ---------- 42 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄   ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ ------------------------------------------------------ 43 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ -------------------------------------------------------------------- 43 
Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ --- 46 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 47 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Δ΄   ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ -------------------------- 48 
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Ο Πξφεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο 

 ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηΪμεηο: 

i. Σνπ Π.Γ. 60/2007 (2007 Α΄) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο Ννκνζεζέαο ζηηο 

δηαηΪμεηο ηεο Οδεγέαο 2004/18/ΔΚ πεξέ ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο ησλ 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ Ϋξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ 

νδεγέα 2005/51/ΔΚ ηεο Δπξσπατθάο Δπηηξνπάο θαη ηελ Οδεγέα 2005/75/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 16εο Ννεκβξένπ 2005» θαη ηδέσο ηνπ Ϊξζξνπ 32 πεξέ 

πξνθαηαξθηηθάο δηαθάξπμεο (παξ. 4), απνζηνιάο κε ειεθηξνληθΪ κΫζα (παξΪγξαθνο 5) θαη 

ειεχζεξεο Ϊκεζεο θαη πιάξνπο ειεθηξνληθάο κΫζσ δηαδηθηχνπ πξφζβαζεο ζηε ζπγγξαθά 

ππνρξεψζεσλ θαη ζηα ινηπΪ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ (παξΪγξαθνο 6).  

ii. Σνπ κε αξηζ. 1336/2013 Καλνληζκνχ ηεο Δπηηξνπάο ηεο 13εο Γεθεκβξένπ 2014 

«Πεξέ ηξνπνπνέεζεο ησλ Οδεγηψλ 2004/17/ΔΚ, 2004/18/ΔΚ θαη 2009/81/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, φζνλ αθνξΪ ηα θαηψηαηα φξηα εθαξκνγάο 

ηνπο θαηΪ ηηο δηαδηθαζέεο ζχλαςεο ζπκβΪζεσλ». 

iii. Σνπ Ϊξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α΄) «Γνκά θαη ιεηηνπξγέα ηεο 

ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο» θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

iv. Σνπ Ν.Γ. 496/1974 (ΦΔΚ Α΄ 204) «Πεξέ ινγηζηηθνχ ησλ Ν.Π.Γ.Γ.». 

v. Σνπ Ν.1667/1986. 

vi. Σνπ Ν.2286/1995 (1995 Α΄) «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκνζένπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο 

ζπλαθψλ ζεκΪησλ» φπσο ηξνπνπνηάζεθε, ζπκπιεξψζεθε κεηαγελΫζηεξα θαη ηζρχεη. 

vii. Σνπ Ν.2328/95 (1995 Α΄), φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν.2372/96 (ΦΔΚ 

29/η.Α΄/1996) Ϊξζξν 11, θαη ην Ν. 2414/1996 (Φ.Δ.Κ.135/ η.Α΄/1996) Ϊξζξν 14, ζε 

ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 82/1996 (Φ.Δ.Κ.66/η.Α΄/11-04-1996) 

«Ολνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ Διιεληθψλ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηΫρνπλ ζηηο 

δηαδηθαζέεο αλΪιεςεο Ϋξγσλ ά πξνκεζεηψλ ηνπ Γεκνζένπ ά ησλ Ννκηθψλ Πξνζψπσλ ηνπ 

επξχηεξνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα», φπσο απηΫο ηξνπνπνηάζεθαλ θαη ηζρχνπλ κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ 

Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/05 (Φ.Δ.Κ.30/η.Α΄/14-2-2005) θαη ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 3414/05 

(Φ.Δ.Κ.279/η.Α΄/10-11-2005). 

viii. Σνπ Ν.2362/95 (247 Α΄) «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ δαπαλψλ ηνπ 

θξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

ix. Σνπ Ν.2446/1996 (276 Α΄) «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν.711/77 (ΦΔΚ 284 Α') "πεξέ 

εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξεέσλ" θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

x. Σνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Ν.2693/2001 πεξέ Αζηηθψλ Πεξηνρψλ. 

xi. Σν Ϊξζξν 2 παξ. 24 ηνπ λ. 2621/1998 (ΦΔΚ 136 Α΄) «Πεξέ ξχζκηζεο ζεκΪησλ Σ.Δ.Η. 

θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

xii. Σνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199 Α΄) «Δληαένο ΦνξΫαο ΔιΫγρνπ 

Σξνθέκσλ, Ϊιιεο ξπζκέζεηο ζεκΪησλ αξκνδηφηεηαο ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο θαη ινηπΫο 

δηαηΪμεηο», φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 57 ηνπ Ν. 3659/08 (ΦΔΚ-77 Α΄/7-

5-08) θαη ην Ϊξζξν 2 ηνπ  Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ 242/η.Α΄/11-10-2002) «Ρχζκηζε ζεκΪησλ 

Τπνπξγεένπ Γηθαηνζχλεο».. 

xiii. Σνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Ν.3060/2002 (242 Α΄) «Έιεγρνο Ννκηκφηεηαο πκβΪζεσλ 

Πξνκεζεηψλ, Παξνράο Τπεξεζηψλ θαη Γεκνζέσλ Έξγσλ». 

xiv. Σνπ Ν.3109/2003. 

xv. Σνπ Ν.3310/2005 (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005) «ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο 

δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ». 

xvi. Σνπ Ϊξζξνπ 35 ηνπ Ν.3377/2005. 

xvii. Σνπ Ν 3414/05 (ΦΔΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Σξνπνπνέεζε ηνπ Ν. 3310/2005 

“ΜΫηξα γηα ηε δηαζθΪιηζε ηεο δηαθΪλεηαο θαη ηελ απνηξνπά θαηαζηξαηεγάζεσλ θαηΪ ηε 

δηαδηθαζέα ζχλαςεο δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ” (ΦΔΚ 30/Α΄/14.2.2005)» 
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xviii. Σνπ Ν.3496/2006 (131 Α΄) «Δζληθφ Σππνγξαθεέν, Δθεκεξέο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη 

ινηπΫο δηαηΪμεηο». 

xix. Σνπ Ν.3548/2007 (68 Α΄) «Καηαρψξηζε δεκνζηεχζεσλ ησλ θνξΫσλ ηνπ Γεκνζένπ 

ζην Ννκαξρηαθφ θαη Σνπηθφ Σχπν θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

xx. Σνπ Ν.3781/2010 (141 Α΄) «Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε θαη Δπζχλε» 

xxi. Σνπ Ν. 3852/2010(87 Α΄) «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο 

ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο – Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο» θαη ηδέσο: 

I. Σνπ εδαθένπ Δ.4. ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 186. 

II. Σνπ εδαθένπ 27 ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 94. 

xxii. Σνπ Ν. 3861/2010 (112 Α΄) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά 

αλΪξηεζε λφκσλ θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ 

ζην δηαδέθηπν – Πξφγξακκα Γηαχγεηα – θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

xxiii. Σνπ Ν.3886/2010 (173 Α΄) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

25εο Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ 

Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335)» ν νπνένο 

θαηαξγεέ ηνπο Ν.2522/1997 (ΦΔΚ 178 Α΄) θαη Ν.2854/2000 (ΦΔΚ 243 Α΄) κε εμαέξεζε ην 

Ϊξζξν 6. 

xxiv. Σνπ Ν.3900/2010 (213 Α΄) Δμνξζνινγηζκφο δηαδηθαζηψλ θαη επηηΪρπλζε ηεο 

δηνηθεηηθάο δέθεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο. 

xxv. Σνπ N. 4013/11 (204 Α΄) «χζηαζε εληαέαο ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ θαη Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ – ΑληηθαηΪζηαζε 

ηνπ Ϋθηνπ θεθαιαένπ ηνπ λ. 3588/2007 (πησρεπηηθφο θψδηθαο) – Πξνπησρεπηηθά δηαδηθαζέα 

εμπγέαλζεο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» θαη ηδέσο ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 4 ηνπ Ν.4013/15.9.2011 « 

..Γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Αξράο [ελλνεέηαη ηεο Δληαέαο ΑλεμΪξηεηεο 

Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ] ζηηο ζπκβΪζεηο πνπ ππΪγνληαη ζηνλ παξφληα λφκν θαη 

ζπλΪπηνληαη κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηζρχνο ηνπ επηβΪιιεηαη θξΪηεζε χςνπο 0,10% ε νπνέα 

ππνινγέδεηαη επέ ηεο αμέαο, εθηφο Φ.Π.Α., ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε ζπκπιεξσκαηηθάο 

ζχκβαζεο». 

xxvi. Σνπ Ϊξζξνπ 26 ηνπ Ν.4024/2011 (226 Α΄) «πληαμηνδνηηθΫο ξπζκέζεηο, εληαέν 

κηζζνιφγην - βαζκνιφγην, εξγαζηαθά εθεδξεέα θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο εθαξκνγάο ηνπ 

κεζνπξφζεζκνπ πιαηζένπ δεκνζηνλνκηθάο ζηξαηεγηθάο 2012-2015». 

xxvii. Σνπ Ϊξζξνπ 11 ηνπ Ν.4013/2011, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 10 

Ν.4038/2012. 

xxviii. Σνπ Ν. 4071/2012 (85 Α΄) «Ρπζκέζεηο γηα ηελ Σνπηθά ΑλΪπηπμε, ηελ Απηνδηνέθεζε 

θαη ηελ ΑπνθεληξσκΫλε Γηνέθεζε ΔλζσκΪησζε Οδεγέαο 2009/50/ΔΚ». 

xxix. Σνπ Ϊξζξνπ 7 θαη ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν.4089/2012 (206 Α΄) «“Κχξσζε ηεο ΠξΪμεο 

Ννκνζεηηθνχ ΠεξηερνκΫλνπ «ΜεηαθνξΪ Μαζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2012-2013 (171 Α΄)” 

θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο» 

xxx. Σεο παξαγξΪθνπ 28 ηνπ Ν.4111/2013 (18 Α΄) πεξέ ηξνπνπνέεζεο ηεο παξαγξΪθνπ 1 

ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηνπ λ.3886/2010. 

xxxi. Ν. 4199/2013 (216 Α) «Γεκφζηεο ππεξαζηηθΫο νδηθΫο κεηαθνξΫο επηβαηψλ − 

Ρπζκηζηηθά Αξρά Δπηβαηηθψλ Μεηαθνξψλ θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

xxxii. Σνπ Ϊξζξνπ 100 παξαγξ.3 ηνπ Π.Γ. 30/1996 (21 Α΄) «Κψδηθαο Ννκαξρηαθάο 

Απηνδηνέθεζεο». 

xxxiii. Σνπ Π.Γ. 104/1979, φπσο ηζρχεη. 

xxxiv. Σεο παξαγξΪθνπ 7ηνπ Ϊξζξνπ 19
 
ηνπ Π.Γ. 774/1980, φπσο ηζρχεη. 

xxxv. Σνπ Π.Γ. 346/2001 (173 Α΄) «Πξνζαξκνγά ηεο Διιεληθάο λνκνζεζέαο πξνο ηηο 

δηαηΪμεηο ησλ νδεγηψλ 96/26 ΔΚ θαη 98/76 ΔΚ ηνπ πκβνπιένπ, «Πεξέ πξνζβΪζεσο ζην 

επΪγγεικα ηνπ νδηθνχ κεηαθνξΫα εκπνξεπκΪησλ θαη επηβαηψλ θαη ακνηβαέαο αλαγλσξέζεσο 

ησλ δηπισκΪησλ, πηζηνπνηεηηθψλ θαη Ϊιισλ ηέηισλ πνπ δηεπθνιχλνπλ ηελ πξαγκΪησζε ηνπ 
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δηθαηψκαηνο εγθαηαζηΪζεσο ησλ κεηαθνξΫσλ απηψλ ζηνλ ηνκΫα ησλ εζσηεξηθψλ θαη 

δηεζλψλ κεηαθνξψλ», φπσο ηζρχεη. 

xxxvi. Σνπ Π.Γ.118/2007 (150 Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ (Κ.Π.Γ.)» 

xxxvii. Σνπ Π.Γ. 147/2010 (240 Α΄) «Οξγαληζκφο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ» 

xxxviii. Σνπ Π.Γ. 113/2010 (194 Α΄) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο» 

xxxix. Σεο ππ’ αξηζ. 24001/11.6.2013 κε ΑΓΑ: ΒΔΕΓΝ-Χ2 (1449 Β΄) Κνηλάο 

Τπνπξγηθάο Απφθαζεο κε ΘΫκα: «ΜεηαθνξΪ Μαζεηψλ Γεκφζησλ ρνιεέσλ απφ ηηο 

ΠεξηθΫξεηεο» 

xl. Σεο ππ’ αξηζ. 35130/739/9-8-2010 (1291 Β΄) Απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ κε ηελ νπνέα αλαπξνζαξκφζηεθαλ ηα ρξεκαηηθΪ πνζΪ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ 

παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζχλαςε δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ πνπ αθνξνχλ 

πξνκάζεηα πξντφλησλ παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηΫιεζε Ϋξγσλ φπσο απηΪ εέραλ θαζνξηζηεέ κε 

ηελ αξηζκ. 2/45564/0026/31-07-2001 (ΦΔΚ 1066/η.Β΄/10-8-2001) απφθαζε ππνπξγνχ 

Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε θαη νξηζκφο ζε επξψ ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηνπ Ϊξζξνπ 83 παξ. 1 

ηνπ Ν.2362/95» 

xli. Σεο ππ’ αξηζ. 25665/1831/12/2.5.2013 (1174 Β΄) κε ΑΓΑ: ΒΔΝ21-9Τ7 Απφθαζεο 

ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζΫκα: «ΠξνδηαγξαθΫο δσλψλ αζθαιεέαο, θαζηζκΪησλ θαη 

αγθπξψζεσλ δσλψλ − θαζηζκΪησλ ζε ζρνιηθΪ ιεσθνξεέα θαη δηαηΪμεηο κεηαθνξΪο 

καζεηψλ.» 

xlii. Σελ ππ’ αξηζ. 9814/17.5.2013 (1222 Β΄) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ 

Πξσζππνπξγφ φπσο απηά ζπκπιεξψζεθε θαη ηζρχεη. 

xliii. Σελ αξηζ. Π1/ 2380/12 (3400 Β΄) «Ρχζκηζε ησλ εηδηθφηεξσλ ζεκΪησλ ιεηηνπξγέαο 

θαη δηαρεέξηζεο ηνπ Κεληξηθνχ Ζιεθηξνληθνχ Μεηξψνπ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηνπ 

Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ» Κ.Τ.Α. 

ησλ Τπνπξγψλ Οηθνλνκηθψλ – Δζληθάο Άκπλαο – Δζσηεξηθψλ – Γηνηθεηηθάο Μεηαξξχζκηζεο 

θαη Ζιεθηξνληθάο ΓηαθπβΫξλεζεο – ΑλΪπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ θαη 

Γηθηχσλ – Τγεέαο – Γεκφζηαο ΣΪμεο θαη Πξνζηαζέαο ηνπ Πνιέηε – Ναπηηιέαο θαη Αηγαένπ. 

2. Σηο εγθπθιένπο: 

i. Σελ εγθχθιην Π1/4232/10-07-2007 γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) 

ii. Σελ εγθχθιην ππ’ αξηζ. Π1/273/7.2.2011 κε ΑΓΑ: 4ΑΛ1Φ-0 κε ζΫκα: «Δθαξκνγά 

λΫνπ λφκνπ 3886/2010 γηα ηε δηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε δεκνζέσλ 

ζπκβΪζεσλ». 

iii. Σεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο 21504/1771/4/26-6-1992 (ΦΔΚ 408 Β’) «Πεξέ 

θαζνξηζκνχ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηχπσλ ιεσθνξεέσλ». 

iv. Σεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Β-58841/5546/ ΦΔΚ 2165 Β/31-12-2010 

«Αλαπξνζαξκνγά ησλ θνκέζηξσλ ησλ αζηηθψλ θαη ππεξαζηηθψλ ΚΣΔΛ θαη ΚΣΔΛ 

Α.Δ. ηεο ρψξαο». 

v. Σεο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο Α 5790/575/ΦΔΚ 756 Β/24-4-2009 «Καζνξηζκφο 

θνκέζηξνπ γηα επηβαηηθΪ δεκφζηαο ρξάζεο (Δ.Γ.Υ.) απηνθέλεηα». 

3. Σηο ΑπνθΪζεηο: 

i. Σελ κε αξ. 20977/2007 (ΦΔΚ 1673/η.Β΄/23.8.2007) Κνηλά απφθαζε ησλ Τπνπξγψλ 

ΑλΪπηπμεο θαη Δπηθξαηεέαο κε ζΫκα: «ΓηθαηνινγεηηθΪ γηα ηελ ηάξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ  

Ν. 3310/2005, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ν. 3414/2005». 

ii. Σελ ππ’ αξηζ.7834/2928/2.3.2011 απφθαζε ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Ηνλέσλ Νάζσλ «ΑλΪζεζε 

Ϊζθεζεο αξκνδηνηάησλ ζηνπο εθιεγκΫλνπο ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο θαη ηνπο ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο πνπ 

νξέζηεθαλ απφ ηνλ ΠεξηθεξεηΪξρε ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ», (510 Β΄) φπσο απηά 

ζπκπιεξψζεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. νηθ.18772/6770/12.5.2011 φκνηα απφθαζε «Μεηαβέβαζε επηπιΫνλ 

αξκνδηνηάησλ ζηνπο Ϊκεζα εθιεγκΫλνπο ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ» 

(1288 Β΄) κε ηελ νπνέα κεηαβηβΪδεηαη ε αξκνδηφηεηα ππνγξαθάο ησλ ζπκβΪζεσλ κΫρξη ηνπ πνζνχ 

ησλ εμάληα ρηιηΪδσλ επξψ (60.000,00€) κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ. 
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iii. Σελ ππ’ αξηζ. 26-02/24-01-2013 κε ΑΓΑ: ΒΔΤΗ7ΛΔ-ΦΗ4 Απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Π.Η.Ν. 

iv. Σελ ππ’ αξηζ. 9814/17.5.2013 (1222 Β΄) Απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ ζηνλ Πξσζππνπξγφ. 

v. Σελ αξηζκ. 171-6/17.3.2014 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ 

Νάζσλ πεξέ Ϋγθξηζεο δηελΫξγεηαο αλνηθηνχ δηεζλά δηαγσληζκνχ γηα ηελ αλΪζεζε ππεξεζηψλ 

κεηαθνξΪο καζεηψλ, ρσξηθάο αξκνδηφηεηαο Π.Δ. Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο, θαη ησλ φξσλ απηνχ γηα 

ηα ζρνιηθφ Ϋηνο 2014-2015, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 1.245.916,95 επξψ, 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ Φ.Π.Α. 

vi. Σελ Απφθαζε κε ΑΓΑ: ΒΔΝΝ9-ΓΤΖ ηεο ΠξντζηακΫλεο ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 

ΠξσηνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κεθαιιελέαο. 

vii. Σελ Απφθαζε κε ΑΓΑ: ΒΛ4Χ9-075 ηνπ ΠξντζηακΫλνπ ηεο Γηεχζπλζεο ηεο 

ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κεθαιιελέαο. 

viii. Σελ ππ’ αξηζ. 1719/742/28.2.2014 κε ΑΓΑ: ΒΗΚΑΟΡ1Φ-Λ01 Απφθαζε ηνπ Γεληθνχ 

ΓξακκαηΫα ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Γηνέθεζεο Πεινπνλλάζνπ, Γπηηθάο ΔιιΪδνο θαη Ηνλένπ. 

ix. Σελ ππ’ αξηζ. Οέθ.29876/8156/26.3.2014 Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο. 

4. Σα Ϋγγξαθα: 

i. Σν ππ’ αξηζ. 23497/2287/17.5.2013 κε ΑΓΑ: ΒΔΝ21-ΗΧΓ Ϋγγξαθν ηνπ ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, ΜεηαθνξΪο θαη Γηθηχσλ κε ζΫκα: «Κνηλνπνέεζε Τπ. Απφθαζεο 

πεξέ θαζηζκΪησλ θαη δσλψλ αζθαιεέαο ζρνιηθψλ ιεσθνξεέσλ θαζψο θαη δηεπθξηλάζεηο (νδεγέεο) 

πνπ νξέδνληαη απ’ απηάλ.» 

ii. Σν απφ 21.6.2013 αλαξηεζΫλ Ϋγγξαθν ζηελ δηθηπαθά πχιε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ κε 

ζΫκα: «Οδεγφο ελεξγεηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξΪ καζεηψλ δεκνζέσλ ζρνιεέσλ 

ζρνιηθνχ Ϋηνπο 2013-2014 ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 24001/11.6.2013 (ΦΔΚ Β΄ 1449). 

iii. Σν ππ’ αξηζ.28662/15.7.2013 κε ΑΓΑ: ΒΛ4ΘΝ-ΟΤΣ Ϋγγξαθν ηνπ Τπνπξγεένπ 

Δζσηεξηθψλ. 

iv. Σν ππ’ αξηζ. Οέθ.6150/1487/21.1.2014 Ϋγγξαθν πξνο ηηο ρνιηθΫο ΜνλΪδεο ηνπ  

Ν. Κεθαιιελέαο κε ζθνπφ ηε ζπιινγά ησλ ζηνηρεέσλ γηα ηνπο Ϋρνληεο δηθαέσκα κεηαθνξΪο 

καζεηΫο ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ. 

5. Σελ αλΪγθε ζχληαμε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο 

πξνζαλαηνιηζκΫλε ζην απνηΫιεζκα πνπ εέλαη ε εμαζθΪιηζε ηεο πξφζβαζεο ησλ καζεηψλ ζηελ 

ΠξσηνβΪζκηα θαη ΓεπηεξνβΪζκηα Δθπαέδεπζε κε αθξηβά θνζηνιφγεζε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

απνηειΫζκαηνο. 

6. Σν γεγνλφο φηη πξνβιΫπνληαη δηθαηψκαηα πξναέξεζεο θαη ζπλεπψο ν 

πξνυπνινγηζκφο πνπ ιακβΪλεηαη ππφςε γηα ηε δηελΫξγεηα ησλ απαηηνπκΫλσλ δεκνζηεχζεσλ εέλαη 

απηφο πνπ πξνθχπηεη απφ ην αξρηθφ πξνυπνινγηζκφ πξνζαπμεκΫλν κε ηα δηθαηψκαηα πξναέξεζεο. 

7. Σα αηηάκαηα πνπ πεξηάιζαλ ζηελ ππεξεζέα απφ ηηο ζρνιηθΫο κνλΪδεο ηνπ Ννκνχ. 

8. Σνλ εγθεθξηκΫλν πξνυπνινγηζκφ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ – Πεξηθεξεηαθά 

Δλφηεηα Κεθαιιελέαο, Οηθνλνκηθνχ Έηνπο 2014. 

9. Σελ απφ 26.3.2014 απνζηνιά ηεο πξνθάξπμεο (πεξέιεςεο ηεο δηαθάξπμεο), 

ειεθηξνληθΪ, ζηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ. 

10. Σελ αλΪγθε κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ ηεο ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο 

Δθπαέδεπζεο ηνπ Ννκνχ Κεθαιιελέαο κε χκβαζε Γεκφζηαο Τπεξεζέαο γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 

2014-2015. 

 

ΓΗΑΚΖΡΤΟΤΜΔ 

Σε δηελΫξγεηα Γηεζλνχο Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκΫλεο πξνζθνξΫο γηα 

ηελ αλΪζεζε ηεο ππεξεζέαο κεηαθνξΪο καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιεέσλ, ΠξσηνβΪζκηαο θαη 

ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο απφ ηνλ ηφπν θαηνηθέαο ηνπο ζηε ζρνιηθά ηνπο κνλΪδα θαη 

αληέζηξνθα γηα φιεο ηηο εκΫξεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιεέσλ γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2013-2014, απφ ηελ 

ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ γηα ηηο ΠεξηθεξεηαθΫο Δλφηεηεο Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο κε 

Πξνυπνινγηζκφ ελφο εθαηνκκπξένπ δηαθνζέσλ ζαξΪληα πΫληε ρηιηΪδσλ ελληαθνζέσλ δΫθα Ϋμη επξψ 

θαη ελελάληα πΫληε ιεπηΪ (1.245.916,95€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ κε θξηηάξην 
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θαηαθχξσζεο ηελ πξνζθνξΪ κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηνηο εθαηφ (%) ζε αθΫξαηεο 

κνλΪδεο. 

Σα δξνκνιφγηα αλαιπηηθΪ αλΪ βαζκέδα εθπαέδεπζεο θαη κεηαθνξηθφ κΫζν θαζψο θαη ε 

ηηκνιφγεζε απηψλ πεξηγξΪθνληαη ζην ΠαξΪξηεκα Α ηεο Παξνχζαο Γηαθάξπμεο. 

Πξννέκην 

Ζ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ δηελεξγεέ ηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ δνκψληαο ην θπζηθφ 

αληηθεέκελν ηεο ζχκβαζεο ηδέσο ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 24001/11.6.2013 κε  

ΑΓΑ: ΒΔΕΓΝ-Χ2 (1449 Β΄) Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο, εθεμάο ΚΤΑ, κε ΘΫκα: «ΜεηαθνξΪ 

Μαζεηψλ Γεκφζησλ ρνιεέσλ απφ ηηο ΠεξηθΫξεηεο». 

πγθεθξηκΫλα: 

1. ΜεηαθΫξνληαη δσξεΪλ, κε δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ, νη καζεηΫο ηεο πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο δεκφζησλ ζρνιεέσλ νη νπνένη θαηνηθνχλ απφ ηε ζρνιηθά ηνπο 

κνλΪδα ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε απφ ηελ νξηδφκελε σο εμάο: α) 1200 κΫηξα γηα καζεηΫο 

πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο, β) 3000 κΫηξα γηα καζεηΫο Γπκλαζέσλ θαη γ) 5000 κΫηξα γηα 

καζεηΫο Λπθεέσλ, ΔΠΑΛ θαη ΔΠΑ. κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη καζεηΫο εγγξΪθνληαη ζε 

ζρνιηθά κνλΪδα ζχκθσλα κε ηε ρσξνηαμηθά θαηαλνκά ησλ αξκνδέσλ Γηεπζχλζεσλ 

ΠξσηνβΪζκηαο θαη ΓεπηεξνβΪζκηαο Δθπαέδεπζεο ηνπ Τπνπξγεένπ Παηδεέαο, 

ΘξεζθεπκΪησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ βΪζεη ησλ δηαηΪμεσλ ηνπ Π.Γ. 104/1979, 

φπσο ηζρχεη (ΠαξΪγξαθνο 1 ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ). 

2. Ζ κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ ησλ ΜΔΑ απφ ηνλ ηφπν δηακνλά ηνπο ά απφ ζπγθεθξηκΫλν ηφπν 

ζπγθΫληξσζάο ηνπο, ζην ζρνιεέν πνπ θνηηνχλ θαη αληέζηξνθΪ πξαγκαηνπνηεέηαη ρσξέο ηνπο 

ρηιηνκεηξηθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ. 

3. Ζ κεηαθνξΪ καζεηψλ ΔΠΑΛ, κνπζηθψλ θαη θαιιηηερληθψλ ζρνιεέσλ (παξΪγξαθνο 4 ηνπ 

Άξζξνπ 1 ηεο ΚΤΑ) πξαγκαηνπνηεέηαη εθφζνλ ε απφζηαζε απφ ηε ζρνιηθά κνλΪδα κΫρξη 

ηελ θαηνηθέα ηνπο δελ ππεξβαέλεη ηα 20 ρηιηφκεηξα. ηηο πεξηπηψζεηο θαηΪ ηηο νπνέεο νη 

αλσηΫξσ καζεηΫο θαηνηθνχλ ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 20 ρηιηνκΫηξσλ, ειΫγρεηαη ε 

νηθνλνκηθφηεηα ηεο δαπΪλεο αθελφο γηα ηε κεηαθνξΪ κε δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ θαη 

αθεηΫξνπ γηα ηελ απφδνζε ηνπ επηδφκαηνο ηεο πεξέπησζεο (1β)ηνπ Ϊξζξνπ 3 θαη επηιΫγεηαη 

ε πιΫνλ ζπκθΫξνπζα. Σν ελ ιφγσ επέδνκα ππνινγέδεηαη βΪζεη ηεο ρηιηνκεηξηθάο (κνλάο) 

απφζηαζεο ηεο θαηνηθέαο απφ ην ζρνιεέν κε θφζηνο έζν κε 0,35€/ρηιηφκεηξν θαη γηα ηηο 

εκΫξεο παξνπζέαο ηνπ καζεηά ζην ζρνιεέν. Σν ελ ιφγσ επέδνκα δελ κπνξεέ λα ππεξβεέ ηα 

1.500,00€ αλΪ καζεηά αλΪ ζρνιηθφ Ϋηνο εμαηξνπκΫλσλ ησλ καζεηψλ ΜΔΑ. 

4. Ζ κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ κπνξεέ λα νξγαλψλεηαη θαη κε ηνλ ζπλδπαζκφ ηεο: δεκφζηαο 

ζπγθνηλσλέαο, κε ηδέα κΫζα ησλ Πεξηθεξεηψλ ά Γάκσλ θαη κε δεκφζηα ζχκβαζε ππεξεζηψλ 

(παξΪγξαθνο 1 ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

5. Γηα ηνπο καζεηΫο, νη νπνένη ιφγσ ηεο δηΪξζξσζεο ηνπ πξνγξΪκκαηνο ζπνπδψλ 

πξνζΫξρνληαη ά απνρσξνχλ ζε δηαθνξεηηθΫο ψξεο απφ ηνπο ππνινέπνπο, ζεσξεέηαη φηη 

πθέζηαηαη ζπκπιεξσκαηηθά αλΪγθε αληηκεηψπηζεο ηεο κεηαθνξΪο ηνπο, αλεμΪξηεηα απφ 

ηνλ ηξφπν κεηαθνξΪο ηνπο, εθφζνλ ππνρξεψλνληαη λα πεξηκΫλνπλ πεξηζζφηεξν ησλ 

ελελάληα (90) ιεπηψλ Ϋσο ην επφκελν δξνκνιφγην (παξΪγξαθνο 4 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ). 

6. Οη φξνη ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ απνζθνπνχλ ζηε κΫγηζηε δπλαηά ζπκπέεζε ηνπ 

θφζηνπο κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ θαη ζηε βειηέσζε ησλ ζπλζεθψλ κεηαθνξΪο ηνπο θαη 

θαηαηεέλνπλ ζηε δηαζθΪιηζε ηεο ειεχζεξεο θπθινθνξέαο ησλ ππεξεζηψλ θαη ζηελ 

πξναγσγά ηνπ αλφζεπηνπ αληαγσληζκνχ κεηαμχ ηθαλψλ λα πξνζθΫξνπλ ηε 

δεκνπξαηνχκελε ππεξεζέα νηθνλνκηθψλ θνξΫσλ. (εδΪθην β ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ 

Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ). 

7. Γηα ηνλ ζρεδηαζκφ ησλ δξνκνινγέσλ ιάθζεθαλ ππφςε: i. ε δπλαηφηεηα εμππεξΫηεζεο 

πεξηζζφηεξσλ ηεο κέαο ζρνιηθάο κνλΪδαο απφ θΪζε δξνκνιφγην ii. ε δπλαηφηεηα 

εμππεξΫηεζεο ηαπηφρξνλα ησλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο 

εθπαέδεπζεο iii. ε φζν ην δπλαηφλ απνηειεζκαηηθφηεξε ρξάζε θνηλψλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, 

δεδνκΫλεο ηεο ρσξεηηθφηεηαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κΫζνπ, νχησο ψζηε λα απνθεχγεηαη ε 

δηΫιεπζε πεξηζζφηεξσλ ηνπ ελφο κεηαθνξηθψλ κΫζσλ απφ ηνλ έδην νδηθφ Ϊμνλα γηα κεγΪιε 
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απφζηαζε φπνπ απηφ εέλαη εθηθηφ. iv νκαδνπνέεζε ησλ καζεηψλ, νη νπνένη θαηνηθνχλ εληφο 

ηνπ έδηνπ νηθηζκνχ, ζε ζπγθεθξηκΫλα ζεκεέα επηβέβαζεο θαη απνβέβαζεο εληφο ηνπ νηθηζκνχ 

νχησο ψζηε λα πξνθχπηνπλ ιηγφηεξεο ζηΪζεηο, θαηΪ πξνηέκεζε επέ ηνπ νδηθνχ Ϊμνλα 

πξαγκαηνπνέεζεο ηνπ δξνκνινγένπ. (εδΪθην γ. ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ 

Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ). 

8. Ο αξηζκφο ησλ κεηαθεξφκελσλ καζεηψλ αλΪ δξνκνιφγην θαζνξέδεη θαη ην πξνζθνξφηεξν 

εέδνο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ (ιεσθνξεέν, κηθξφ ιεσθνξεέν, Γ.Υ. επηβαηηθφ) ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα ζην παξΪξηεκα ηεο ΚΤΑ. Σν πξνζθνξφηεξν εέδνο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ απνηειεέ 

ηε βΪζε ππνινγηζκνχ ηεο κΫγηζηεο απνδεκέσζεο αλΪ δξνκνιφγην ρσξέο φκσο λα απνηειεέ 

ηαπηφρξνλα ζηνηρεέν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνράο ελδηαθεξνκΫλσλ − θαηφρσλ Ϊιισλ κΫζσλ. 

(εδΪθην δ ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ). 

9. Σν κεηαθνξηθφ Ϋξγν ην νπνέν ζεσξεέηαη πξνζθνξφηεξν λα δηελεξγεζεέ κε Γ.Υ. επηβαηηθΪ 

πξνθεξχζζεηαη αλΪ δξνκνιφγην κνλάο ά δηπιάο δηαδξνκάο (πεξέπησζε ii. ηνπ εδαθένπ ε. 

ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

10. Σν κεηαθνξηθφ Ϋξγν ησλ ΜΔΑ θαη ΔΠΑΛ αλεμαξηάησο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ, 

πξνθεξχζζεηαη αλΪ δξνκνιφγην κνλάο ά δηπιάο δηαδξνκάο. (πεξέπησζε iii. ηνπ εδαθένπ ε. 

ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ). 

11. ηελ πεξέπησζε ρξάζεο εηδηθΪ δηακνξθσκΫλσλ νρεκΪησλ γηα ηε κεηαθνξΪ καζεηψλ ησλ 

ΜΔΑ ην κΫγηζην θφζηνο ησλ ελ ιφγσ νρεκΪησλ πξνζαπμΪλεηαη 50% ζε ζρΫζε κε ηα 

αληέζηνηρα ζπκβαηηθνχ ηχπνπ νράκαηα ζχκθσλα κε ηελ παξΪγξαθν 1 ηνπ παξαξηάκαηνο 

ηεο Κ.Τ.Α. 

12. ΔμεηΪδεηαη ε δπλαηφηεηα κεξηθάο ρξάζεο ηνπ επηδφκαηνο γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ ζε 

ζηΪζεηο πνπ εέλαη πΪλσ απφ ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 1 νξέσλ ηεο ΚΤΑ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Α 

ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΥΖ, ΟΡΟΗ & ΠΡΟΩΠΟΘΔΔΗ ΤΜΜΔΥΟΥΖ 

Άξζξν 1 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – ΑλαζΫηνπζα Αξρά  

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη ΑλαζΫηνπζα Αξρά εέλαη ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ. Απνθαηλφκελν 

φξγαλν εέλαη ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 πξνο ηελ νπνέα νη 

δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθέα ηνπο θαη ζα θαηαζΫζνπλ ηα Ϋλδηθα κΫζα (ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο θεέκελεο δηαηΪμεηο θαηΪ ην ζηΪδην ηνπ δηαγσληζκνχ), πνπ ελδερνκΫλσο ζα 

αζθάζνπλ.  

Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 απνθαζέδεη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη εηζάγεζεο ηνπ Σκάκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο. 

πγθεθξηκΫλα νη ηπρφλ ελζηΪζεηο ζα απνζηΫιινληαη σο εμάο: 

Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ 

Γεληθή Δ/λζεο Εζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο 

Δηεύζπλζε Δηνηθεηηθνύ – Οηθνλνκηθνύ 

Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Κεθαιιελίαο 

Τκήκα Πξνκεζεηώλ 

Γηα ηελ Οηθνλνκηθή Επηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 3852/2010 

Άξζξν 2 

Σόπνο θαη Υξόλνο δηελΫξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεο 

(Ϊξζξν 11 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Ζ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γέλεη θαηΪ ηελ ΣεηΪξηε, 14.5.2014 θαη ψξα 10:00π.κ. ζην 

ρψξν πνπ ζηεγΪδεηαη ε Γηεχζπλζε ΑλΪπηπμεο ηεο Π.Δ. Κεθαιιελέαο πνπ βξέζθεηαη ζην 

Γηνηθεηάξην ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο, Πιαηεέα ΒαιιηΪλνπ, Αξγνζηφιη. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ εέλαη ε επηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ  
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Π.Γ. 118/2007 ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο πνπ Ϋρεη ζπγθξνηεζεέ κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 3852/2010 (85 Α΄). 

Ο Γηαγσληζκφο ζα γέλεη χζηεξα απφ θαλνληθά πξνζεζκέα ηνπιΪρηζηνλ ζαξΪληα (40) εκεξψλ 

ζχκθσλα κε ηηο παξαγξΪθνπο 5 &6 ηνπ Ϊξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ.60/2007, απφ ηελ εκεξνκελέα 

δεκνζέεπζεο πεξέιεςεο ηεο δηαθάξπμεο απηάο ζηελ Τπεξεζέα Δπηζάκσλ Δθδφζεσλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ θαη ζηε ζπλΫρεηα ζην Σεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ ηεο 

Δθεκεξέδαο ηεο Κπβεξλάζεσο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν ζε δχν ηνπιΪρηζηνλ εκεξάζηεο νηθνλνκηθΫο 

εθεκεξέδεο επξεέαο θπθινθνξέαο θαη ζε ηνπηθά εθεκεξέδα.  

Ζ παξνχζα δηαθάξπμε ζα δηαηέζεηαη επέζεο ζηελ δηθηπαθά πχιε ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ 

Νάζσλ: http://www.pin.gov.gr/ ζηελ δηαδξνκά Αξρηθά ειέδα → ΔλεκΫξσζε → Πξνθεξχμεηο. 

Ζ πξνζεζκέα γηα ηελ παξαιαβά ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο νξέδεηαη κΫρξη θαη ηελ πξνεγνπκΫλε 

εκΫξα ηεο νξηζζεέζαο εκεξνκελέαο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 15:30. Οη πξνζθνξΫο ζα 

πξΫπεη λα απνζηΫιινληαη, κε απνθιεηζηηθά επζχλε ηνπ πξνζθΫξνληνο, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: 

ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ, Πεξηθεξεηαθά Δλφηεηα Κεθαιιελέαο, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-

Οηθνλνκηθνχ, Σκάκα Πξνκεζεηψλ (1
νο

 φξνθνο), θΫξνληαο θαη ηα ινηπΪ ραξαθηεξηζηηθΪ πνπ 

πεξηγξΪθνληαη ζην ΚεθΪιαην Β΄ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

Άξζξν 3 

Παξαιαβά Σεύρνπο ηεο Γηαθάξπμεο 

Ζ παξαιαβά ηνπ ηεχρνπο ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο γέλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Τπεξεζέα γηα 

ηελ εθηΫιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ εέλαη ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη (εκεδαπνέ θαη αιινδαπνέ, απφ ηα θξΪηε – κΫιε ηεο Δ.Δ. ά απφ ηα θξΪηε 

ηνπ Δ.Ο.Υ. ά απφ ηα θξΪηε πνπ Ϋρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβΪζεηο), κπνξνχλ λα παξαιΪβνπλ ηα παξαπΪλσ ζηνηρεέα θαη ηαρπδξνκηθΪ.  

Ζ ππεξεζέα απνζηΫιιεη ηα δεηεζΫληα ζηνηρεέα κΫζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκεέσλ ά 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξΪο αιιεινγξαθέαο θαη ρσξέο λα θΫξεη επζχλε γηα ηελ Ϋγθαηξε Ϊθημε 

ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηε δαπΪλε απνζηνιάο λα επηβαξχλεη ηνλ ππνςάθην αλΪδνρν. 

Άξζξν 4 

Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ &  

Γηθαέσκα Πξναέξεζεο 

(Ϊξζξν 16 ηνπ Π.Γ.118/2007 & εδΪθην ζη. ηεο παξαγξΪθνπ  

2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

1. Ζ πξνυπνινγηζζεέζα δαπΪλε νξέδεηαη ζην πνζφ Ϋλα εθαηνκκχξην εθαηφλ δχν ρηιηΪδεο 

πεληαθφζηα νγδφληα Ϋλα επξψ θαη ηξηΪληα νθηψ ιεπηΪ (1.102.581,38€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ΦΠΑ κε ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ Φ.Π.Α. ά Ϋλα εθαηνκκχξην δηαθφζηεο ζαξΪληα πΫληε ρηιηΪδεο 

ελληαθφζηα δΫθα Ϋμη επξψ θαη ελελάληα πΫληε ιεπηΪ (1.245.916,95€) ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ 

ΦΠΑ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο πνπ αλΫξρεηαη ζην 50%. 

2. Ζ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα Ϊζθεζεο πξναέξεζεο πνπ δελ κπνξεέ 

ζπλνιηθΪ λα ππεξβαέλεη ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθάξπμεο ζπζζσξεπηηθΪ γηα ηνπο 

αθφινπζνπο ιφγνπο: i) Έσο θαη ην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θΪζε ηκάκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ δξνκνινγέσλ (δειαδά κεέσζε ά αχμεζε ησλ ρηιηνκΫηξσλ ησλ 

δξνκνινγέσλ ά αιιαγά δηαδξνκάο πνπ νθεέιεηαη ζηελ αλΪγθε λα εμππεξεηεζνχλ λΫνη καζεηΫο 

θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά ζε θΪπνηα απξφβιεπηε αλΪγθε – π.ρ. εθηΫιεζε 

δεκφζησλ Ϋξγσλ επέ νδνζηξσκΪησλ), φπνηε πξνθχπηεη αλΪγθε θαηΪ ηε δηΪξθεηα εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ii) ιφγσ ρξνληθάο παξΪηαζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο κΫρξη ηελ νινθιάξσζε 

ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ κεηαθνξΪο καζεηψλ θαη γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ (3) 

κελψλ. 

3. Γηα ηπρφλ ηξνπνπνέεζε ησλ αξρηθψλ δξνκνινγέσλ ηεο δηαθάξπμεο θαηφπηλ αζθάζεσο 

δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Ϊξζξν 2, θεθ. Γ, παξ.2.ζη.i ηεο ΚΤΑ, ν 

ππνινγηζκφο ηεο απνδεκέσζεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ηνπ Ϊξζξνπ 26 ηεο παξνχζαο 

http://www.pin.gov.gr/
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δηαθάξπμεο ιακβΪλνληαο ππφςε θαη ηελ Ϋθπησζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ ηνπ 

ζπγθεθξηκΫλνπ ηκάκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην νπνέν εληΪζζεηαη ην θΪζε δξνκνιφγην. 

4. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 δχλαηαη λα 

πξνζβιεζεέ απφ νπνηνλδάπνηε Ϋρεη Ϋλλνκν ζπκθΫξνλ. 

Άξζξν 5 

ΑπαξΪβαηνη όξνη, απόθιηζε από ηνπο νπνένπο  

ζπλεπΪγεηαη πνηλά απνθιεηζκνύ θαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξΪο. 

(πεξέπησζε ηδ. ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

ΑπαξΪβαηνη φξνη, απφθιηζε απφ ηνπο νπνένπο ζπλεπΪγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξΪο εέλαη νη 

αθφινπζνη: 

i) ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη κεηΪ ηελ πΪξνδν ηνπ ρξνληθνχ ζεκεένπ πνπ νξέδεηαη ζηε 

παξνχζα δηαθάξπμε. 

ii) ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ 

κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο νη νπνέεο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ 

παξαδέδνληαη ζηελ ππεξεζέα γηα επηζηξνθά, σο εθπξφζεζκεο. 

iii) Σα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα δελ Ϋρνπλ ηνπνζεηεζεέ ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκΫλν θΪθειν κΫζα ζηνλ 

θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ». 

iv) ΠξνζθνξΫο πνπ νξέδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνβιΫπεηαη ζηε παξνχζα 

δηαθάξπμε. 

v) Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαέεο ειΪρηζηεο απαηηάζεηο νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνυπνζΫζεσλ θαη ηα φξηΪ ηνπο. 

vi) Όηαλ ππΪξρνπλ ζηελ πξνζθνξΪ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθά, θαηΪ ηελ θξέζε ηνπ 

νξγΪλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

vii) ΠξνζθνξΪ πνπ εέλαη αφξηζηε θαη αλεπέδεθηε εθηέκεζεο ά ππφ αέξεζε, κεηΪ απφ πξνεγνχκελε, 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

viii) ΠξνζθνξΫο πνπ παξνπζηΪδνπλ απνθιέζεηο απφ ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο δηαθάξπμεο. 

ix) Δγγχεζε ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ, κε ρξφλν ηζρχνο ιηγφηεξν ηνπ ρξφλνπ πνπ δεηΪ ε 

παξνχζα δηαθάξπμε. 

x) Έγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, ηα νπνέα, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα ζηελ Διιεληθά, δελ 

ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε. 

xi) ΠξνζθνξΪ ζηελ νπνέα δελ αλαγξΪθεηαη ην αθΫξαην πνζνζηφ Ϋθπησζεο νινγξΪθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. εκεηψλεηαη φηη ε νιφγξαθε αλαγξαθά ηνπ πνζνζηνχ Ϋθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο 

αληέζηνηρεο αξηζκεηηθάο. 

xii) Έρεη μΫζκαηα, ζβεζέκαηα, πξνζζάθεο, δηνξζψζεηο. ΔΪλ ππΪξρεη ζηελ πξνζθνξΪ νπνηαδάπνηε 

δηφξζσζε, απηά πξΫπεη λα εέλαη θαζαξνγξακκΫλε θαη κνλνγξακκΫλε απφ ηνλ πξνζθΫξνληα, ε 

δε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 πξΫπεη θαηΪ ηνλ Ϋιεγρν λα θαζαξνγξΪςεη, 

κνλνγξΪςεη θαη ζθξαγέζεη ηε δηφξζσζε απηά. Ζ πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη φηαλ ππΪξρνπλ ζε 

απηάλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθά, θαηΪ ηελ θξέζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ 

ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 

xiii) Ζ πξνζθνξΪ πνπ πεξηΫρεη ηηκά ζε ζπλΪιιαγκα ά κε ξάηξα ζπλαιιΪγκαηνο απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε. 

xiv) Ζ πξνζθνξΪ πνπ πεξηιακβΪλεη δξνκνιφγηα πνπ δελ δχλαληαη λα δηθαηνινγεζνχλ ζχκθσλα 

κε ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

xv) ΘΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξφβιεςεο ηεο ΚΤΑ γηα αλαπξνζαξκνγά 

ιφγσ ηηκάο θαπζέκνπ). 

xvi) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά, εέλαη αφξηζηε ά αλεπέδεθηε εθηηκάζεσο, 

πεξηΫρεη ειιηπά ά αλαθξηβά ζηνηρεέα ά/θαη αηξΫζεηο,  

xvii) Απνηειεέ αληηπξνζθνξΪ ά ηξνπνπνέεζε ηεο πξνζθνξΪο ά πξφηαζε πνπ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο 

ΑλαζΫηνπζαο Αξράο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξΪ, 
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xviii) Απνηειεέ ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ, εέηε ζην ζχλνιφ ηεο, εέηε ζηα επηκΫξνπο ηκάκαηα ηνπ 

Ϋξγνπ. 

xix)  ΑθνξΪ ζε κΫξνο ελφο ηκάκαηνο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, 

αλΪ ηκάκα. 

xx) Γελ Ϋρεη ζπληαρζεέ θαη ππνβιεζεέ ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθΪ θεθΪιαηα ηεο 

παξνχζαο. 

xxi) Γελ πεξηιακβΪλεη ηα πξνβιεπφκελα δηθαηνινγεηηθΪ θαη δελ ζπλνδεχεηαη απφ ηε λφκηκε 

εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζην δηαγσληζκφ. 

xxii) Ζ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ ππεξβαέλεη ηελ αλψηαηε ηηκά ηνπ ηκάκαηνο ηνπ Παξαξηάκαηνο Α 

πνπ Ϋρεη ηεζεέ απφ ηελ ΠεξηθΫξεηα θαη θπζηθΪ ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηκάκαηνο. 

xxiii) ΠαξνπζηΪδεη νπζηψδεηο απνθιέζεηο απφ ηνπο φξνπο θαη ηηο ηερληθΫο πξνδηαγξαθΫο ηεο 

παξνχζαο Πξνθάξπμεο. 

xxiv) Γελ εέλαη ζχκθσλε κε ηνπο επέ κΫξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνέ 

αλαθΫξνληαη ζηε δηαθάξπμε. 

Άξζξν 6 

ΓηΪξθεηα & ΠαξΪηαζε ύκβαζεο 

(εδΪθην ζη. ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

1. Ζ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξέδεηαη απφ ηελ ππνγξαθά ηεο κΫρξη θαη ηελ 31 Απγνχζηνπ 2015. 

2. Ζ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα Ϊζθεζεο ηεο δπλαηφηεηα ρξνληθάο 

παξΪηαζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 

175 ηνπ Ν.3852/2010, κε αληέζηνηρε αχμεζε ηνπ ζπκβαηηθνχ αληηθεηκΫλνπ, κΫρξη ηελ νινθιάξσζε 

ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ κεηαθνξΪο καζεηψλ, αθνχ ιΪβεη ππφςε ηεο ηελ εμΫιημε ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ λΫα ζχκβαζε, θαη γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ ηξηψλ κελψλ. 

3. ην πιαέζην ηεο Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο παξΪηαζεο ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 

175 ηνπ Ν.3852/2010 επαλεμεηΪδεη ηνλ αξηζκφ ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθΫξεηαη κε θΪζε ζχκβαζε 

θαη κε θξηηάξην ην πξνζθνξφηεξν εέδνο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ δχλαηαη λα ζπγρσλεχεη δξνκνιφγηα θαη 

λα κελ ηα παξαηεέλεη ζην ζχλνιν ηνπο (αθφκα θαη αλ απνηεινχλ κΫξνο ελφο ηκάκαηνο γηα ην νπνέν 

Ϋρεη ππνβιεζεέ εληαέα πξνζθνξΪ). 

Άξζξν 7 

Καηαβνιά Απνδεκέσζεο Μεηαθνξηθνύ Έξγνπ 

(παξΪγξαθνο 3 ηνπ Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2  θαη Άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ) 

1. Ζ ΠεξηθΫξεηα πΫξαλ ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, δελ αλαγλσξέδεη θακέα Ϊιιε νηθνλνκηθά 

επηβΪξπλζε Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Ζ θαηαβνιά ηεο δαπΪλεο γηα ηε κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο δηελεξγεέηαη απφ ηηο 

ΠεξηθΫξεηεο κε βΪζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθΪ. Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαβνιά ηεο απνδεκέσζεο 

απαηηεέηαη ε βεβαέσζε ηεο παξ.1.δ. ηνπ Ϊξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ ζηελ νπνέα ζπκπεξηιακβΪλεηαη ξεηΪ ε 

παξνπζέα ζπλνδνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιΫπεηαη ζην δξνκνιφγην. 

3. Ζ πιεξσκά ησλ αλαδφρσλ ζα γέλεη ηκεκαηηθΪ, ζε δηαζηάκαηα φρη κηθξφηεξα ηνπ ελφο (1) κελφο, 

αλαινγηθφ κε ηελ πξφνδν εθηΫιεζεο ηεο κεηαθνξΪο. Οη αλΪδνρνη νθεέινπλ ην πξψην πελζάκεξν 

Ϋθαζηνπ κάλα λα πξνζθνκέδνπλ ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνράο ππεξεζηψλ πνπ ζα αθνξΪ ην 

κεηαθνξηθφ Ϋξγν πνπ εθηΫιεζαλ ηνλ πξνεγνχκελν κάλα. ΔηδηθΪ, γηα ηνλ κάλα ΓεθΫκβξην ην 

ζρεηηθφ ηηκνιφγην πξΫπεη λα Ϋρεη πξνζθνκηζζεέ ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κΫρξη 

θαη ηελ 23
ε
  Γεθεκβξένπ ηνπ ηξΫρνληνο Ϋηνπο. 

4. Γελ θαηαβΪιιεηαη απνδεκέσζε ζηνλ αλΪδνρν: 

i. Γηα ηηο εκΫξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεέα, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηεπζπληά θΪζε ζρνιεένπ. 

ii. Γηα ηηο εκΫξεο πνπ δελ πξνζΫξρνληαη νη καζεηΫο ζην ζρνιεέν, ιφγσ θαηΪιεςεο, απεξγέαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ δηεπζπληά ηνπ θΪζε ζρνιεένπ. 

Δπέζεο, ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ ζα εθηειεζηεέ ην δξνκνιφγην ιφγσ αζζελεέαο ησλ κεηαθεξνκΫλσλ 

καζεηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππΪξμεη ελεκΫξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηεπζπληά ηνπ 

ζρνιεένπ ά ηνλ γνλΫα (ν νπνένο ζηελ ζπλΫρεηα ελεκεξψλεη ζρεηηθΪ ηνλ δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ), 

ηνπιΪρηζηνλ εέθνζη (20) ιεπηΪ πξηλ απφ ηελ εθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ. 



14 

 

iii. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα ιφγσ θαθνθαηξέαο, εθφζνλ ηα 

ζρνιεέα παξακΫλνπλ θιεηζηΪ, κε απφθαζε εμνπζηνδνηεκΫλνπ νξγΪλνπ. 

iv. ηελ πεξέπησζε ππνγξαθάο ηεο ζχκβαζεο κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ Ϋηνπο γηα ηα κε 

εθηειεζζΫληα δξνκνιφγηα ιφγσ απηάο ηεο θαζπζηΫξεζεο. 

Άξζξν 7 

Γεκνζηόηεηα – ΓαπΪλεο δεκνζέεπζεο 

1. Πεξέιεςε ηεο Γηαθάξπμεο ζα απνζηαιεέ ειεθηξνληθΪ γηα δεκνζέεπζε ζηελ Τπεξεζέα Δπέζεκσλ 

Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο. 

2. Πεξέιεςε ηεο Γηαθάξπμεο απηάο ζα δεκνζηεπζεέ ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζέσλ 

πκβΪζεσλ ηεο Δθεκεξέδαο ηεο ΚπβΫξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν. 

3. Οη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο ζηελ εθεκεξέδα ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ  

βαξχλνπλ ηελ Δπξσπατθά Έλσζε θαη νη δαπΪλεο δεκνζέεπζεο ηεο δηαθάξπμεο αξρηθάο θαη 

επαλαιεπηηθάο (εθφζνλ απαηηεζεέ) ζηνλ εκεξάζην θαη εβδνκαδηαέν ηχπν βαξχλνπλ ηνλ, θαηΪ 

πεξέπησζε αλΪδνρν θνξΫα, αλαινγηθΪ κε ην κΫξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ ππεξεζηψλ κεηαθνξΪο 

καζεηψλ γηα ην νπνέν ζα ππνγξΪςνπλ ηελ νηθεέα ζχκβαζε θαη θαηαβΪιινληαη ζε θΪζε πεξέπησζε 

απφ απηφλ. 

Άξζξν 8 

Γηθαέσκα ζπκκεηνράο 

1. ΓεθηΫο γέλνληαη πξνζθνξΫο απφ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα, απφ επηρεηξάζεηο εκεδαπάο ά 

αιινδαπάο, νκέινπο, ελψζεηο λνκηθψλ ά θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμέεο ησλ αλσηΫξσ, κε 

νπνηνδάπνηε ζπλδπαζκφ θαη ελ γΫλεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, θπζηθΪ ά λνκηθΪ, πνπ 

ππνβΪιινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξΪ θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθΪ ζην αληηθεέκελν ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ Ϋρνπλ ζπζηαζεέ θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθά λνκνζεζέα ά 

Ϋρνπλ ζπζηαζεέ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα Ϊιινπ, πιελ ηεο ΔιιΪδαο, θξΪηνπο κΫινπο ηεο Δ.Δ. ά 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη Ϋρνπλ ηελ θεληξηθά δηνέθεζε ά ηελ θχξηα εγθαηΪζηαζά 

ηνπο ά ηελ Ϋδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ά ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, εθφζνλ ε 

δξαζηεξηφηεηΪ ηνπο παξνπζηΪδεη ζπλερά δεζκφ κε ηελ νηθνλνκέα ηνπ θξΪηνπο - κΫινπο ηεο Δ.Δ. ά 

ηΫινο Ϋρνπλ ζπζηαζεέ ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζέα ηξέησλ ρσξψλ, πνπ Ϋρνπλ ππνγξΪςεη ηε ζπκθσλέα 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξένπ, ε νπνέα θπξψζεθε κε ην Ν. 

2513/1997. 

2. ην δηαγσληζκφ δελ γέλνληαη δεθηνέ: α) Όζνη απνθιεέζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα 

πξνκάζεηεο ά παξνρά ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην, β) Όζνη απνθιεέζηεθαλ ηειεζέδηθα απφ θΪπνηα 

Ϊιιε Γεκφζηα Τπεξεζέα ά Ν.Π.Γ.Γ. γηαηέ δελ εθπιάξσζαλ ηηο ζπκβαηηθΫο ηνπο ππνρξεψζεηο  

θαη γ) Όζα θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ Ϋρνπλ ππνζηεέ αληέζηνηρεο κε ηηο παξαπΪλσ 

θπξψζεηο.  

3. ε πεξέπησζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο απφ νκέινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμέεο, ππφ ζχζηαζε 

θνηλνπξαμέεο ά πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβΪινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξΪ, φια ηα 

κΫιε ηνπο επζχλνληαη, Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, αιιειΫγγπα θαη ζε νιφθιεξν ην θαζΫλα. 

πγθεθξηκΫλα:  

4. Ζ πξνζθνξΪ δηΫπεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 7 ηνπ Π.Γ. 118/07, σο αθνινχζσο: 

 Ζ Ϋλσζε ππνςεθέσλ αλαδφρσλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ, εέηε απφ φινπο ηνπο ππνςεθένπο αλαδφρνπο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε 

απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε. ηελ πξνζθνξΪ 

απαξαηηάησο πξΫπεη λα πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε 

κΫινπο ηεο Ϋλσζεο ππνςεθέσλ αλαδφρσλ. 

 Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο, θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο ησλ ππεξεζηψλ, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη 

πιάξνπο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο.  

 ε πεξέπησζε πνπ εμ αηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, 

κΫινο ηεο Ϋλσζεο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ϋλσζεο θαηΪ ηνλ ρξφλν 

αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο 

ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο έδηνπο φξνπο. ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα 
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πξνθχςεη θαηΪ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα ππΫρνπλ 

ηελ επζχλε ηεο νινθιάξσζεο απηάο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο έδηνπο φξνπο. Σα ππφινηπα 

κΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηεέλνπλ αληηθαηΪζηαζε. Ζ 

αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ. 

Ο θαηΪ πεξέπησζε πξνζθνξφηεξνο ηχπνο ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ γηα ηελ εθηΫιεζε ησλ 

θαηΪ πεξέπησζε δξνκνινγέσλ, φπσο απηΪ πξνβιΫπνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ζχκθσλα κε 

ηνπο ηχπνπο ησλ νρεκΪησλ φπσο απηΪ θαηεγνξηνπνηνχληαη ζην παξΪξηεκα ηεο ππ’ αξηζκ. 

24001/11-6-2013 (ΦΔΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Τ.Α. θαη ζχκθσλα κε ηνλ νπνέν ππνινγέδεηαη ε 

κΫγηζηε απνδεκέσζε ηνπ νηθεένπ δξνκνινγένπ, δελ θσιχεη ηελ ππνβνιά πξνζθνξΪο θαη απφ 

θαηφρνπο Ϊιισλ ηχπσλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ, ζχκθσλα κε ηελ σο Ϊλσ θαηεγνξηνπνέεζε, αξθεέ ηα    

δξνκνιφγηα, φπσο απηφο πξνβιΫπεηαη απφ ηε δηαθάξπμε. ηελ πεξέπησζε απηά ε νηθνλνκηθά 

πξνζθνξΪ, γηα θΪζε ζπγθεθξηκΫλν δξνκνιφγην, δελ κπνξεέ λα εέλαη αλψηεξε απφ ηελ απνδεκέσζε 

ηνπ ελ ιφγσ δξνκνινγένπ, φπσο απηά Ϋρεη θαζνξηζηεέ κε ηε δηαθάξπμε, κε βΪζε ηνλ  πξνβιεπφκελν 

απφ ηε δηαθάξπμε  πξνζθνξφηεξν ηχπν κεηαθνξηθνχ κΫζνπ. 

Σα δηαζΫζηκα νράκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δξνκνιφγηα 

εθφζνλ απηΪ δελ αλάθνπλ ζηελ έδηα ιεηηνπξγηθά δψλε ά αλ παξφιν πνπ αλάθνπλ ζηελ έδηα 

ιεηηνπξγηθά δψλε, απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ρξφλνπο θαη ηηο ρηιηνκεηξηθΫο απνζηΪζεηο φηη απηΪ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε αζθαιάο θαη Ϋγθαηξε κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεέα θνέηεζεο. ην πιαέζην απηφ νη ππνςάθηνη αλΪδνρνη νθεέινπλ λα 

ζπκπεξηιακβΪλνπλ ζην θΪθειν ηεο ηερληθάο ηνπο πξνζθνξΪ ρξνλνδηΪγξακκα εθηΫιεζεο ησλ 

δηαδξνκψλ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη εέλαη δπλαηά ε αζθαιάο θαη Ϋγθαηξε κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεέα θνέηεζεο. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β  

ΓΟΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΖΦΗΧΝ ΑΝΑΓΟΥΧΝ & 

ΓΗΑΓΗΚΑΗΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΑΤΣΖ 

Άξζξν 9 

ΓηΪξθεηα Ηζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

Ζ δηΪξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξέδεηαη Ϋσο 31.12.2015. Ζ δηΪξθεηα ηζρχνο ηεο 

πξνζθνξΪο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη ξεηΪ ζηελ αέηεζε ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 

ζπκκεηΫρνληνο ζηνλ δηαγσληζκφ ε νπνέα ελζσκαηψλεηαη ζην θΪθειν δηθαηνινγεηηθψλ ηεο 

πξνζθνξΪο. ΠξνζθνξΪ πνπ νξέδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε. Ζ ηζρχο 

ησλ πξνζθνξψλ κπνξεέ λα παξαηαζεέ, εθφζνλ δεηεζεέ απφ ηελ αλαζΫηνπζα αξρά, πξηλ απφ ηε ιάμε 

ηνπο θαη κε αλψηαην φξην γηα ρξνληθφ δηΪζηεκα έζν κε ην παξαπΪλσ πξνβιεπφκελν. ΜεηΪ ηε ιάμε 

θαη ηνπ παξαπΪλσ αλσηΪηνπ νξένπ ρξφλνπ παξΪηαζεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο, ηα απνηειΫζκαηα 

ηνπ δηαγσληζκνχ ππνρξεσηηθΪ καηαηψλνληαη, εθηφο εΪλ ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά θξέλεη, θαηΪ 

πεξέπησζε, αηηηνινγεκΫλα φηη ε ζπλΫρηζε ηνπ δηαγσληζκνχ εμππεξεηεέ ην δεκφζην ζπκθΫξνλ, 

νπφηε νη ζπκκεηΫρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα επηιΫμνπλ, εέηε λα παξαηεέλνπλ ηελ 

πξνζθνξΪ ηνπο, εθφζνλ ηνπο δεηεζεέ πξηλ ηελ πΪξνδν ηνπ αλσηΫξσ αλσηΪηνπ νξένπ, εέηε φρη. ηελ 

ηειεπηαέα πεξέπησζε, ε δηαδηθαζέα ηνπ δηαγσληζκνχ ζπλερέδεηαη κε φζνπο παξΫηεηλαλ ηηο 

πξνζθνξΫο ηνπο. ηελ πεξέπησζε απηά φπσο θαη θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο δηακνξθψλεηαη 

αληέζηνηρα ν ρξφλνο ηζρχνο ησλ εγγπεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη θαιάο εθηΫιεζεο. 

Άξζξν 10 

ΚαηΪξηηζε Τπνβνιάο Πξνζθνξώλ – ΦΪθεινη ΠξνζθνξΪο 

1. α. Δπέζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζέαο εέλαη ε Διιεληθά θαη φια ηα ζηνηρεέα απηάο, θαζψο θαη θΪζε 

Ϋγγξαθν ηεο Τπεξεζέαο, ζα εέλαη ζπληεηαγκΫλα ζηελ Διιεληθά γιψζζα ά ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

λφκηκε ειιεληθά κεηΪθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε εέλαη ε Διιεληθά. Οη ηπρφλ ελζηΪζεηο ζα 

ππνβΪιινληαη, επέζεο, ζηελ Διιεληθά. 

β. Σα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπΫο Δπηρεηξάζεηο πξΫπεη, επέ 

πνηλά απαξαδΫθηνπ, λα εέλαη λφκηκα επηθπξσκΫλα, εέηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελεέν ηεο ρψξαο ηεο 

δηαγσληδφκελεο, εέηε κε ηελ επέζεζε ηεο ζθξαγέδαο «Apostile», ζχκθσλα κε ηε ζπλζάθε ηεο ΥΪγεο 

ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηεέηαη ε γλεζηφηεηΪ ηνπο. Ζ 
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κεηΪθξαζε ησλ εγγξΪθσλ απηψλ γέλεηαη, εέηε απφ Έιιελα δηθεγφξν εέηε απφ ην αξκφδην πξνμελεέν 

εέηε απφ ηε κεηαθξαζηηθά ππεξεζέα ηνπ Τπνπξγεένπ Δμσηεξηθψλ. 

γ. Οη θΪθεινη ΠξνζθνξΪο γέλνληαη δεθηνέ εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ αέηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

θαη Ϋρνπλ πξσηνθνιιεζεέ ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. 

Κεθαιιελέαο. ε θΪζε πεξέπησζε, ζην εμσηεξηθφ κΫξνο ηνπ θαθΫινπ ζα αλαγξΪθνληαη ηα 

αθφινπζα: 

Πξνο: 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

ΠΡΟΦΟΡΑ 

Γηα ηνλ αλνηθηό δηεζλά δηαγσληζκό επηινγάο αλαδφρσλ γηα ηελ: «ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ 

ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ 

ΥΧΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΧΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΔΝΟΣΖΣΧΝ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ ΚΑΗ 

ΗΘΑΚΖ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2014-2015». 

Αξηζκόο Γηαθάξπμεο: (δειαδά ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ / εκεξνκελέαο ηεο δηαθάξπμεο) 

Ζκεξνκελέα ΓηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνύ: 14.5.2014 

ηνηρεέα ηνπ ΑπνζηνιΫα 

2. Ζ πξνζθνξΪ δνκεέηαη ζηνπο αθφινπζνπο ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο: 

α. Κπξέσο ΦΪθεινο ζηνλ νπνέν ζπκπεξηιακβΪλνληαη νη θΪθεινη β, γ, δ: 

β. ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο γηα ηελ ΠξνζθνξΪ 

γ. ΦΪθεινο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

δ. ΦΪθεινο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

Σα εμσηεξηθΪ ραξαθηεξηζηηθΪ θαη ην πεξηερφκελν ησλ αλσηΫξσ θαθΫισλ Ϋρνπλ σο εμάο: 

α. Κπξέσο ΦΪθεινο 

Σόζν ν θπξέσο θΪθεινο (α) όζν θαη νη ινηπνέ (β), (γ) θαη (δ) θΫξνπλ επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ηηο 

αθόινπζεο ελδεέμεηο: 

Α. Ζ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Β. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηελ πξνκάζεηα. 

Γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο. 

Γ. Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δ. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 

Ο θπξέσο θΪθεινο, κόλν, θΫξεη επηπιΫνλ ηελ Ϋλδεημε:  

Σ. «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ» 

Ο θπξέσο θΪθεινο θαηαηέζεηαη ζηελ γξακκαηεέα κε αέηεζε ζηελ νπνέα αλαθΫξεηαη ξεηΪ φηη 

επηζπλΪπηεηαη. 

ηνπο θαθΫινπο (α), (β), (γ) θαη (δ) ην ζχλνιν ησλ δεηνπκΫλσλ εγγξΪθσλ ηνπνζεηνχληαη εηο 

δηπινχλ, ζε πξσηφηππν θαη ζε αληέγξαθν θΫξνληαο ηηο αληέζηνηρεο ελδεέμεηο. 

Ζ Τπεξεζέα πνπ δηεμΪγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ θΫξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιεέςεηο ηνπ 

πεξηερνκΫλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηΫιινληαη ηαρπδξνκηθΪ, νχηε γηα θαζπζηεξάζεηο ζηελ 

Ϊθημά ηνπο. Ζ εκεξνκελέα ζθξαγέδαο ηνπ ηαρπδξνκεένπ δελ ιακβΪλεηαη ππφςε. Γελ ζα 

παξαιεθζνχλ θΪθεινη ά Ϊιια Ϋγγξαθα απφ νπνηνδάπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηΪζηεκα, αθφκα θη αλ ε 

Τπεξεζέα εηδνπνηεζεέ εγθαέξσο. 

ΠξνζθνξΫο εθπξφζεζκεο θαηαγξΪθνληαη απφ ην ηκάκα γξακκαηεέαο κε ηελ αθξηβά ψξα πνπ 

πεξηάιζε ε πξνζθνξΪ θαη απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο θαηΪ ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ.  

β. ΦΪθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνράο ΠξνζθνξΪο. 

Ο θΪθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο παξαδέδεηαη ζθξαγηζκΫλνο θαη πξΫπεη, επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ, λα πεξηΫρεη ηα αθφινπζα: 

1. Αέηεζε ππνβνιάο πξνζθνξΪο ζηνλ δηαγσληζκφ, ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη ε δηΪξθεηα 

ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο εέλαη κΫρξη 31.12.2015. 
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2. Σελ εγγπεηηθά επηζηνιά ζπκκεηνράο ζχκθσλα κε ην νηθεέν Ϊξζξν ηεο παξνχζαο 

Γηαθάξπμεο κε ρξφλν ηζρχνο κΫρξη 1.2.2016. ΠξνζθνξΫο πνπ νη εγγπάζεηο ηνπο ζα αλαθΫξνπλ 

ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξνβιεπφκελνπ απνξξέπηνληαη σο απαξΪδεθηεο. 

3. Δθφζνλ ν ππνςάθηνο αλΪδνρνο ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, 

ππνβΪιιεηαη καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ θαη ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, απφ ην νπνέν ζα 

πξνθχπηεη φηη παξαρσξεέηαη ην δηθαέσκα ζηνλ εθπξφζσπφ ηνπ λα παξαβξεζεέ ζην δηαγσληζκφ, 

πξνζθνκέδνληαο ηα κελ θπζηθΪ πξφζσπα εμνπζηνδφηεζε, ηα δε λνκηθΪ πξφζσπα επηθπξσκΫλν 

αληέγξαθν πξαθηηθνχ ά απφθαζε ηνπ αξκνδένπ δηνηθεηηθνχ νξγΪλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη 

ζηελ πεξέπησζε ελψζεσλ ά θνηλνπξαμηψλ,  ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ Ϋγγξαθν.  

4. Τπεχζπλε Γάισζε ζηελ νπνέα ζα δειψλνληαη φηη: 

 Έιαβα γλώζε ηεο ππ’ αξηζ. _____________ (ζπκπιεξώλεηαη ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ 

/εκεξνκελία ηεο δηαθήξπμεο) δηαθήξπμεο θαη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο ηνπο νπνίνπο δέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο, θαη ηνπο αλαγλσξίδσ σο 

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςσ ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηκήκαηνο 

ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, πιεξώ ηηο πξνϋπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό γηα ηελ 

κεηαθνξά καζεηώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2014-2015 θαη είκαη ελαξκνληζκέλνο κε όιε ηε 

ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ παξνύζα δηαθήξπμε αλαθνξηθά κε ην ηκήκα γηα ην 

νπνίν ππνβάιισ πξνζθνξά. 

 Δελ έρσ απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ 

Αλάπηπμεο θαηά ηα άξζξα 18, 34 θαη 39 ηνπ Π.Δ. 118/2007.  

(Εάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξόλν, ην ζηνηρείν ηνύην ιακβάλεηαη 

ππόςε γηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο κόλν γηα ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα.) 

 Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινύκελνη ζηελ 

επηρείξεζε είλαη νη αθόινπζνη: α)……. β)……… 

5.  Τπεχζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξ. 8 ηνπ Ν.1599/1986 (Α΄ 75) κε ζεώξεζε γλεζένπ 

ππνγξαθάο ζηελ νπνέα: α) ζα αλαγξΪθνληαη ηα ζηνηρεέα ηνπ δηαγσληζκνχ (αξηζκφο δηαθάξπμεο) 

ζηνλ νπνέν ζπκκεηΫρεη θαη ηα ηκάκαηα γηα ηα νπνέα ππνβΪιιεη ηελ πξνζθνξΪ θαη θαηΪ ζπλΫπεηα 

πξΫπεη λα θαιχπηεη ε εγγπεηηθά ηνπο επηζηνιά β) φηη δειψλεη φηη κΫρξη θαη ηελ εκΫξα ππνβνιάο 

ηεο πξνζθνξΪο (Ζ εκεξνκελέα ζπληΪμεσο ηεο ππεχζπλεο δάισζεο πξΫπεη λα ζπκπέπηεη κε ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο θαη ηεο ζεψξεζεο ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο απφ ηελ 

αξκφδηα ππεξεζέα, ψζηε λα θαιχπηεη, θαηΪ ηε ξεηά απαέηεζε ηεο δηαθάξπμεο, θαη ηελ εκεξνκελέα 

απηά): 

Α. Γελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην αδέθεκα απφ ηα αλαθεξφκελα ζηελ 

πεξέπησζε (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/07, άηνη : 

i) ζπκκεηνρά ζε εγθιεκαηηθά νξγΪλσζε, φπσο απηά νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 2 παξΪγξαθνο 1 ηεο 

θνηλάο δξΪζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιένπ (EE L 351 ηεο 29.1.1998, ζει. 1), 

ii) δσξνδνθέα, φπσο απηά νξέδεηαη αληέζηνηρα ζην Ϊξζξν 3 ηεο πξΪμεο ηνπ πκβνπιένπ ηεο 

26εο Μαΐνπ  1997 (EE C 195 ηεο 25.6.1997, ζει. 1) θαη ζην Ϊξζξν 3 παξΪγξαθνο 1 ηεο θνηλάο 

δξΪζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ  πκβνπιένπ (EE L 358 ηεο 31.12.1998, ζει. 2), 

iii) απΪηε, θαηΪ ηελ Ϋλλνηα ηνπ Ϊξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθΪ κε ηελ πξνζηαζέα ησλ 

νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηάησλ (EE C 316 ηεο  27.11.1995, ζει. 48), 

iv) λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξέδεηαη ζην Ϊξζξν 1 ηεο 

νδεγέαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιένπ, ηεο 10εο Ηνπλένπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνέεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηάκαηνο γηα ηε λνκηκνπνέεζε εζφδσλ απφ 

παξΪλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο 28.6.1991, ζει. 77 Οδεγέαο, ε  νπνέα ηξνπνπνηάζεθε 

απφ ηελ Οδεγέα 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ, EE  L 344 

ηεο 28.12.2001, ζει. 76) ε νπνέα ελζσκαηψζεθε  κε ην λ.2331/1995 (Α΄ 173) θαη 

ηξνπνπνηάζεθε κε ην λ.3424/2005 (Α΄ 305), 

v) θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, 

ηεο ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπέαο. 

- ε πεξέπησζε πνπ ν πξνζθΫξσλ εέλαη λνκηθφ πξφζσπν ηελ Ϊλσ ππεχζπλε δάισζε πεξέ κε 

θαηαδέθεο κε ακεηΪθιεηε απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ππνβΪιινπλ : 
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α) νη ΓηαρεηξηζηΫο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εέλαη Ο.Δ, Δ.Δ ά Δ.Π.Δ. 

β) ν Πξφεδξνο ηνπ Γ.. θαη ν Γηεπζχλσλ  χκβνπινο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εέλαη Α.Δ.  

γ) ζε θΪζε Ϊιιε  πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ  νη λφκηκνη  εθπξνζψπνέ  ηνπ. 

- Όηαλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη ζπλεηαηξηζκφο ε σο Ϊλσ ππεχζπλε δάισζε, ππνβΪιιεηαη απφ ηνλ 

Πξφεδξν ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ.  

- Όηαλ ν πξνζθΫξσλ εέλαη Ϋλσζε πξνκεζεπηψλ – θνηλνπξαμέα, ε σο Ϊλσ δάισζε ηνπ, αθνξΪ θΪζε 

κΫινο ζχκθσλα κε ηα αλσηΫξσ πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ Έλσζε ά Κνηλνπξαμέα. 

Β. Γελ ηειεέ ζε πηψρεπζε θαη ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο φπσο αλαθΫξεηαη ζηελ πεξέπησζε 

2 ηνπ εδαθένπ α ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 άηνη:  

-Σα αιινδαπΪ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα δειψλνπλ φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε ά ππφ Ϊιιε 

αλΪινγε θαηΪζηαζε θαζψο θαη ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο ζε πηψρεπζε ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε 

δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ.118/2007. 

Γ. Γελ ηειεέ ζε θΪπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ. 118/07 θαηΪζηαζε, άηνη φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο 

εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά ππφ 

Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ 

δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ 

Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα). 

Γ. Όηη εέλαη θνξνινγηθΪ θαη αζθαιηζηηθΪ ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο 

εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο & επηθνπξηθάο) θαζψο θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ηνπο 

ππνρξεψζεηο ηεο πεξέπησζεο 3 ηνπ εδαθένπ α ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Δ. Δέλαη εγγεγξακκΫλνο ζην νηθεέν Δπηκειεηάξην ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ πεξέπησζε 4 ηνπ 

εδαθένπ α θαη ζηελ πεξέπησζε 3 ηνπ εδαθένπ β ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

-Σα αιινδαπΪ θπζηθΪ ά λνκηθΪ πξφζσπα δειψλνπλ φηη εέλαη εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ 

νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 

νξγαλψζεηο, νκνέσο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ.  

Σ. Όηη αλαιακβΪλεη ε ππνρξΫσζε γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα πξνζθφκηζε ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ.2 ηνπ Ϊξζξ.6 ηνπ Π.Γ.118/2007 ζχκθσλα θαη κε ηνπο φξνπο θαη ηηο 

πξνυπνζΫζεηο ηνπ Ϊξζξ.20 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

Ε. Ο ζπλεηαηξηζκόο ιεηηνπξγεέ λόκηκα (αθνξΪ κφλν ζπλεηαηξηζκνχο). 

6. Παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, θαηΪ ην Ϊξζξν 6 παξ.1 πεξ. γ. ηνπ Π.Γ. 118/07, εθφζνλ ν 

πξνκεζεπηάο ζπκκεηΫρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ. 

7. Σα λνκηκνπνηεηηθΪ Ϋγγξαθα θΪζε ζπκκεηΫρνληνο, φπσο ην Φ.Δ.Κ. έδξπζεο θαη νη ηξνπνπνηάζεηο 

ηνπ (γηα δηαγσληδφκελνπο κε κνξθά Α.Δ. θαη Δ.Π.Δ.), επηθπξσκΫλν αληέγξαθν ά απφζπαζκα ηνπ 

θαηαζηαηηθνχ ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη ησλ εγγξΪθσλ ηξνπνπνηάζεψλ ηνπ (γηα Ο.Δ θαη Δ.Δ.) 

Δπέζεο, ζηνηρεέα θαη Ϋγγξαθα απφ ηα νπνέα πξΫπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ 

χκβνπινο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ Ϋρνπλ δηθαέσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθά ηνπο ην 

λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα Ϋγγξαθα ηεο λνκηκνπνέεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζΫσο απφ ην 

θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθά κνξθά ησλ εηαηξεηψλ ά θΪζε Ϊιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. 

Γηα ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ (γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξεέεο πνπ απηφ 

απαηηεέηαη) αλαγθαέα πξνυπφζεζε εέλαη ε νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κΫρξη θπζηθνχ 

πξνζψπνπ (Ϊξζξν 8 παξ.4 ηνπ Ν.3310/2005). Ζ ζπλδξνκά ηεο πξνυπφζεζεο απηάο απνδεηθλχεηαη 

κε ηελ πξνζθνκηδά καδέ κε ηελ πξνζθνξΪ ησλ εμάο δηθαηνινγεηηθψλ: α)Πηζηνπνηεηηθνχ ηεο 

αξκφδηαο αξράο πνπ επνπηεχεη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηνπ Κ.Ν. 2190/1920 ηελ εηαηξεέα απφ ην 

νπνέν πξνθχπηεη φηη νη κεηνρΫο ηεο κε βΪζε ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο εέλαη νλνκαζηηθΫο θαη β) 

Αλαιπηηθάο θαηΪζηαζεο κε ηα ζηνηρεέα ησλ κεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο θαη ηνλ αξηζκφ ησλ κεηνρψλ 

θΪζε κεηφρνπ, φπσο ηα ζηνηρεέα απηΪ εέλαη θαηαρσξεκΫλα ζην Βηβιέν Μεηφρσλ ηεο εηαηξεέαο, ην 

πνιχ ηξηΪληα (30) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ εκΫξα ππνβνιάο ηεο πξνζθνξΪο (Ϊξζξν 1 παξ.2 

Π.Γ. 82/96, φπσο ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 109 ηνπ Ν. 2533/97). ε πεξέπησζε πνπ κΫηνρνη Α.Δ. 

πνπ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ εέλαη Ϊιιεο Α.Δ. , κε πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην κεηνρηθφ θεθΪιαην 

ηνπιΪρηζηνλ 1% απαηηεέηαη θαη ησλ εηαηξεηψλ απηψλ νη κεηνρΫο λα εέλαη νλνκαζηηθΫο ζην ζχλνιφ 
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ηνπο κΫρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ θαη επέζεο νη εηαηξεέεο απηΫο πξΫπεη λα πξνζθνκέδνπλ ηα 

πξναλαθεξφκελα δηθαηνινγεηηθΪ νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ θαη γηα ηηο Α.Δ. κεηφρνπο ηεο 

Α.Δ. πνπ ιακβΪλεη κΫξνο ζην δηαγσληζκφ. Αλ ζπκκεηΫρεη ζην δηαγσληζκφ εηαηξεέα Ϊιιεο λνκηθάο 

κνξθάο πιελ ησλ Α.Δ., ζηηο νπνέεο ζπκκεηΫρνπλ ά θαηΫρνπλ εηαηξηθΪ κεξέδηα Αλψλπκεο Δηαηξεέεο 

κε πνζνζηφ ζπκκεηνράο ζην εηαηξηθφ θεθΪιαην 1%, νη κεηνρΫο πξΫπεη λα εέλαη νλνκαζηηθΫο κΫρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ (Ϊξζξν 8 παξ. 1-3 ηνπ Ν. 3310/2005 θαη 8 παξ. 1 ηνπ Ν. 3414/2005). ε 

πεξέπησζε κε ππνβνιάο ησλ παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθψλ ά επέ ππνβνιάο κε λφκηκσλ ά 

αλεπέθαηξσλ (πΫξαλ ησλ ηξηΪληα (30) εκεξψλ), ε πξνζθνξΪ απνθιεέεηαη σο απαξΪδεθηε. 

Γηα ηηο αιινδαπΫο Αλψλπκεο Δηαηξεέεο ηζρχεη ε παξ.2 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηάζεθε κε ην Ϊξζξν 8 παξ.1 ηνπ Ν.3114/2005, ζηελ νπνέα νξέδεηαη φηη: « Οη ππνρξεψζεηο 

ηεο παξ.1 ηνπ Ϊξζξνπ απηνχ, ηζρχνπλ θαη γηα ηηο αιινδαπΫο αλψλπκεο εηαηξεέεο , αλεμαξηάησο ηεο 

ζπκκεηνράο ηνπο ά κε ζε ειιεληθΫο αλψλπκεο εηαηξεέεο , ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ην δέθαην ηεο 

ρψξαο ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο , επηβΪιιεη γηα ην ζχλνιν ηεο δξαζηεξηφηεηΪο ηνπο ά γηα ηε 

ζπγθεθξηκΫλε δξαζηεξηφηεηα, ηελ νλνκαζηηθνπνέεζε ησλ κεηνρψλ ηνπο κΫρξη θπζηθνχ πξνζψπνπ. 

Δθφζνλ δελ επηβΪιιεηαη ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο ησλ κεηνρψλ θαηΪ ην δέθαην ηεο ρψξαο, 

ζηελ νπνέα Ϋρνπλ ηελ Ϋδξα ηνπο, πξνζθνκέδεηαη ζρεηηθά βεβαέσζε απφ αξκφδηα αξρά ηεο ρψξαο 

απηάο, εθφζνλ ππΪξρεη ζρεηηθά πξφβιεςε, δηαθνξεηηθΪ πξνζθνκέδεηαη ππεχζπλε δάισζε ηνπ 

ππνςεθένπ. ηελ πεξέπησζε πνπ δελ επηβΪιιεηαη ππνρξΫσζε νλνκαζηηθνπνέεζεο, ε αιινδαπά 

αλψλπκε εηαηξεέα ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ζηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά Ϋγθπξε θαη ελεκεξσκΫλε 

θαηΪζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο , πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ (1%) ησλ κεηνρψλ ά 

δηθαησκΪησλ ςάθνπ ηεο Α.Δ. ε πεξέπησζε πνπ ε εηαηξεέα δελ ηεξεέ ελεκεξσκΫλε θαηΪζηαζε 

κεηφρσλ λα πξνζθνκέζεη ζρεηηθά θαηΪζηαζε κεηφρσλ, πνπ θαηΫρνπλ ηνπιΪρηζηνλ Ϋλα ηνηο εθαηφ 

(1%) ησλ κεηνρψλ ά δηθαησκΪησλ ςάθνπ, ζχκθσλα κε ηελ ηειεπηαέα Γεληθά πλΫιεπζε, εθφζνλ νη 

κΫηνρνη απηνέ εέλαη γλσζηνέ ζηελ εηαηξεέα. ε αληέζεηε πεξέπησζε, ε εηαηξεέα νθεέιεη λα 

αηηηνινγάζεη ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο νπνένπο δελ εέλαη γλσζηνέ νη σο Ϊλσ κΫηνρνη ε δε ΑλαζΫηνπζα 

Αξρά δελ δηαζΫηεη δηαθξηηηθά επρΫξεηα θαηΪ ηελ θξέζε ηεο αηηηνινγέαο απηάο. Δλαπφθεηηαη ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα απνδεέμεη ηε δπλαηφηεηα ηεο εηαηξεέαο λα ππνβΪιεη ηελ πξναλαθεξφκελε 

θαηΪζηαζε ησλ κεηφρσλ ηεο δηαθνξεηηθΪ ά κε ππνβνιά ηεο ζρεηηθάο θαηΪζηαζεο δελ επηθΫξεη 

Ϋλλνκεο ζπλΫπεηεο ζε βΪξνο ηεο εηαηξεέαο.»Ζ ππνρξΫσζε πεξαηηΫξσ νλνκαζηηθνπνέεζεο κΫρξη 

θπζηθνχ πξνζψπνπ δελ ηζρχεη σο πξνο ηηο εηζεγκΫλεο ζηα Υξεκαηηζηάξηα θξαηψλ –κειψλ ηεο 

Δπξσπατθάο Έλσζεο ά ηνπ Οξγαληζκνχ πλεξγαζέαο θαη ΑλΪπηπμεο (Ο.Ο..Α.) εηαηξεέεο. 

Οη ελψζεηο θαη νη θνηλνπξαμέεο πξνκεζεπηψλ πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ, καδέ κε ηελ 

πξνζθνξΪ, ππνβΪιινπλ ηα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ 

ζπκκεηΫρεη ζηελ Ϋλσζε ά θνηλνπξαμέα. 

Ο πξνζθΫξσλ ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη Ϋγγξαθν κε ην νπνέν λα απνδεηθλχεη ηελ εγγξαθά 

ηνπ ζε επαγγεικαηηθφ ά εκπνξηθφ κεηξψν ά λα πξνζθνκέδεη αλΪινγε Ϋλνξθε βεβαέσζε ά 

πηζηνπνηεηηθφ, φπσο πξνζδηνξέδνληαη ζην ΠαξΪξηεκα ΗΥ Β ηνπ Π.Γ.60/2007 γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβΪζεηο ππεξεζηψλ. Σα ΚΣΔΛ νθεέινπλ λα πξνζθνκέζνπλ βεβαέσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξράο 

σο πξνο ην λφκηκν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

Γηα φζνπο ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιΫπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε δάισζε, απηά κπνξεέ λα 

αληηθαηαζηαζεέ κε ππεχζπλε δάισζε, βεβαηνπκΫλνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο 

απφ αξκφδηα δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εέλαη 

εγθαηεζηεκΫλνο ν πξνζθΫξσλ. 

γ. ΦΪθεινο Σερληθάο ΠξνζθνξΪο 

ηνλ θΪθειν ηερληθάο πξνζθνξΪο ελζσκαηψλνληαη επέ πνηλά απνθιεηζκνχ ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθΪ γηα θΪζε ιεσθνξεέν ά Δπηβαηηθφ Γεκνζέαο Υξάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεέ γηα ηελ 

κεηαθνξΪ καζεηψλ πνπ ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ, εέηε εέλαη κεκνλσκΫλνη ππνςάθηνη αλΪδνρνη εέηε 

φρη θαη Ϋρνπλ ιΪβεη θΪπνηα λνκηθά κνξθά ηα παξαθΪησ Ϋγγξαθα: 

- ΚαηΪζηαζε-ιέζηα ησλ δηαζΫζηκσλ νρεκΪησλ πνπ ζα αληηζηνηρεέ ζηελ θαηΪζηαζε πνπ 

ππΫβαιε κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ, κε αλαγξαθά ησλ αληέζηνηρσλ ζηνηρεέσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ 

αξηζκψλ πηλαθέδσλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζΫζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ Ϊδεηα θπθινθνξέαο Ϋθαζηνπ, 
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ηφζν γηα εθεέλα πνπ πξννξέδνληαη γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ κεηαθνξΪο, φζν θαη εθεέλσλ πνπ 

εέλαη δηαζΫζηκα γηα αλαπιάξσζε ά εθηΫιεζε επηπιΫνλ δξνκνινγέσλ. 

- Αληέγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξέαο ησλ ιεσθνξεέσλ θαη ησλ Δπηβαηηθψλ Γεκνζέαο 

Υξάζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θΪζε δξνκνιφγην, ησλ ηζρπφλησλ δειηέσλ 

ηερληθνχ ειΫγρνπ ησλ νρεκΪησλ απφ δεκφζην ά ηδησηηθφ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζψο θαη 

θσηναληέγξαθν ησλ αζθαιηζηάξησλ ζπκβνιαέσλ ηνπο. 

- Άδεηα νδάγεζεο θαη εηδηθά Ϊδεηαο νδάγεζεο γηα ηνπο νδεγνχο ησλ επηβαηηθψλ δεκνζέαο 

ρξάζεσο.  

- Αληέγξαθν ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηάηε θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ 

επηβαηηθνχ δεκνζέαο ρξάζεσο. Αληέγξαθν ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ηδηνθηάηε ησλ ιεσθνξεέσλ. Αληέγξαθν ηνπ δειηένπ αζηπλνκηθάο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπξνζψπσλ ππνςάθησλ αλαδφρσλ πνπ Ϋρνπλ ιΪβεη λνκηθά κνξθά. 

- ηελ πεξέπησζε πνπ ην ιεσθνξεέν ά ην Γ.Υ. επηβαηηθφ (ΣΑΞΗ θιπ) δελ εέλαη ηδηφθηεην, 

απαξαέηεηε πξνυπφζεζε απνηειεέ ε θαηΪζεζε ππεχζπλεο δάισζεο ηνπ ηδηνθηάηε ηνπ ιεσθνξεένπ, 

ά ηνπ Γ.Υ. επηβαηηθνχ (ΣΑΞΗ θιπ) πνπ λα δειψλεη φηη παξαρσξεέ ην φρεκα ηνπ ζηνλ ππνςάθην 

αλΪδνρν, γηα ηε κεηαθνξΪ καζεηψλ γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κΫρξη ηελ πιάξε 

εθηΫιεζε απηάο, θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ κέζζσζεο, ην νπνέν ζα πξΫπεη λα 

πξνζθνκέζεη φηαλ θαη εΪλ θιεζεέ λα ππνβΪιιεη ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαηαθχξσζεο, εΪλ πξφθεηηαη λα 

γέλεη ζε απηφλ ε θαηαθχξσζε. 

- Βεβαέσζε ζηελ νπνέα ζα δειψλεηαη φηη: «ε νπνηαδάπνηε κεηαβνιά ησλ αλσηΫξσ 

ζηνηρεέσλ ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο θαηΪ ηελ εθηΫιεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ (ελδεηθηηθΪ: πψιεζε 

θαη αγνξΪ λΫνπ νράκαηνο, αιιαγά ρξάζεο, αιιαγά νδεγνχ θιπ) ζα πξνζθνκέδσ ακειιεηέ ηα 

αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ζην Σκάκα Πξνκεζεηψλ». 

Απφ ηνλ Ϋιεγρν ησλ αδεηψλ θπθινθνξέαο πξΫπεη λα πξνθχπηεη ε ελαξκφληζε ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ κε ηα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 25665/1831/12/2.5.2013 (1174 Β΄) κε ΑΓΑ: 

ΒΔΝ21-9Τ7 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηά Τπνπξγνχ ΑλΪπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζΫκα: «ΠξνδηαγξαθΫο δσλψλ 

αζθαιεέαο, θαζηζκΪησλ θαη αγθπξψζεσλ δσλψλ − θαζηζκΪησλ ζε ζρνιηθΪ ιεσθνξεέα θαη 

δηαηΪμεηο κεηαθνξΪο καζεηψλ.» φπσο ηζρχεη. 

Σα αλσηΫξσ Ϋγγξαθα δελ απαηηεέηαη λα εέλαη επηθπξσκΫλα (αθξηβά θσηναληέγξαθα). Σν 

Σκάκα Πξνκεζεηψλ ά / θαη ε Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη 

ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο δηαηεξνχλ ην δηθαέσκα λα πξνβνχλ ζε δεηγκαηνιεπηηθφ Ϋιεγρν 

αληηπαξαβνιάο κε ηα πξσηφηππα ησλ αλσηΫξσ εγγξΪθσλ. 

ε πεξέπησζε πνπ ηα ηερληθΪ ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο δελ εέλαη δπλαηφλ ιφγσ ηνπ κεγΪινπ 

φγθνπ λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα θαη αθνινπζνχλ 

ηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο 

ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ. 

Σα δηαζΫζηκα νράκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δξνκνιφγηα 

εθφζνλ απηΪ δελ αλάθνπλ ζηελ έδηα ιεηηνπξγηθά δψλε, ά παξφιν πνπ αλάθνπλ ζηελ έδηα 

ιεηηνπξγηθά δψλε απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ρξφλνπο θαη ηηο ρηιηνκεηξηθΫο απνζηΪζεηο φηη απηΪ 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε αζθαιάο θαη Ϋγθαηξε κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεέα θνέηεζεο. ην πιαέζην απηφ νη ππνςάθηνη αλΪδνρνη νθεέινπλ λα 

ζπκπεξηιακβΪλνπλ ζην θΪθειν ηεο ηερληθάο ηνπο πξνζθνξΪο ρξνλνδηΪγξακκα εθηΫιεζεο ησλ 

δηαδξνκψλ απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη εέλαη δπλαηά ε αζθαιάο θαη Ϋγθαηξε κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεέα θνέηεζεο. ε πεξέπησζε πνπ ζε δξνκνιφγην ηνπ ηκάκαηνο ά ησλ 

ηκεκΪησλ γηα ηα νπνέα ππνγξΪθεηαη ε ζχκβαζε πξνβιΫπνληαη ζπλνδνέ, γηα θΪζε Ϋλα απφ απηνχο ν 

αλΪδνρνο νθεέιεη λα πξνζθνκέζεη ηα παξαθΪησ δηθαηνινγεηηθΪ: 

1. Αληέγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθάο ρξάζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ πγεέαο, βΪζεη φζσλ αλαθΫξεη ε Τπνπξγηθά Απφθαζε 35797 (ΦΔΚ Β 

1199/11-4-2012), Ϊξζξν 1 φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη ν θΪηνρφο ηνπ ππνβιάζεθε ζε ηαηξηθΫο 

εμεηΪζεηο θαη δε βξΫζεθε λα πΪζρεη απφ κεηαδνηηθφ ά Ϊιιν λφζεκα κε ζπκβαηφ κε ηελ 

απαζρφιεζά ηνπ. 
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3. Οπνηνδάπνηε Ϋγγξαθν απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη ην ΑΦΜ ηνπ εξγαδνκΫλνπ θαη ηα αθξηβά 

ζηνηρεέα ηεο κφληκεο θαηνηθέαο ηνπ.  

4. Βηνγξαθηθφ ζεκεέσκα απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη εκπεηξέα ζε αληέζηνηρε ά παξφκνηα 

εξγαζέα ά ζπνπδΫο πνπ λα ζπλΪδνπλ κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζέα. 

δ. ΦΪθεινο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

1. Ο θΪθεινο πνπ πεξηΫρεη ηελ νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ εέλαη απαξαηηάησο θαη επέ πνηλά 

απνθιεηζκνχ ζθξαγηζκΫλνο, δειαδά θιεηζκΫλνο κε ηξφπν, πνπ λα κελ κπνξεέ λα αλνηρζεέ, 

ρσξέο λα θαηαζηεέ ηνχην αληηιεπηφ. 

2. Σν Ϋληππν ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ππνγξΪθεηαη, επέ πνηλά απνθιεηζκνχ, απφ ην 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβΪιιεη ηελ πξνζθνξΪ ά απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ 

πξνζψπνπ ά ελψζεσο ά ζπλεηαηξηζκνχ, θαη φιεο νη ζειέδεο κνλνγξΪθνληαη απφ ηνλ έδην, 

θΫξνληαο νλνκαηεπψλπκν θαη ζθξαγέδα. 

3. Οη πξνζθνξΫο ησλ ππνςεθέσλ αλαδφρσλ ππνβΪιινληαη αλΪ ηκάκα φπσο απηφ 

πξνζδηνξέδεηαη ζην παξΪξηεκα Α κε πνζνζηφ Ϋθπησζεο επέ ηηο εθαηφ % ζε αθΫξαηεο 

κνλΪδεο επέ ηνπ πξνυπνινγηζκνχ Ϋθαζηνπ δξνκνινγένπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκά, θαηΪ 

ηκάκα, γηα ην δηαγσληζκφ κεηαθνξΪο καζεηψλ  Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, απφ ηνλ 

ηφπν θαηνηθέαο ηνπο ζηα ζρνιεέα πνπ θνηηνχλ θαη αληέζηξνθα, εέλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηνπ ηκάκαηνο, εθαξκνδφκελεο ηεο αληέζηνηρεο Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο ηηκΫο κνλΪδνο, πνπ 

πξνζθΫξεη ν δηαγσληδφκελνο ζηελ πξνυπνινγηζζεέζα ηηκά Ϋηζη φπσο Ϋρεη ηεζεέ απφ ηελ 

πεξηθΫξεηα θαη ε νπνέα εέλαη κηθξφηεξε ά έζε απφ απηά πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην 

παξΪξηεκα ηεο Κ.Τ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΔΚ Β΄/14-6-2013) «ΜεηαθνξΪ καζεηψλ 

δεκφζησλ ζρνιεέσλ απφ ηηο ΠεξηθΫξεηεο». ηελ πξνζθεξφκελε ηηκά δελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη 

ν ΦΠΑ..  

4. Ζ ηειηθά πξνζθεξφκελε ηηκά αλΪ ηκάκα ζα πξΫπεη λα δέλεηαη ζε ΔΤΡΧ κεηΪ ηελ εθαξκνγά 

ηεο εληαέαο Ϋθπησζεο ζε αθΫξαηεο ηηκΫο κνλΪδνο ζηελ αμέα Ϋθαζηνπ δξνκνινγένπ αιιΪ θαη 

ζηελ αμέα νιφθιεξνπ ηνπ ηκάκαηνο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκάο αλΪ 

δξνκνιφγην επέ ηεο εκΫξεο ιεηηνπξγέαο ηνπ δξνκνινγένπ απνηειεέ ηελ ζπλνιηθά πξνζθνξΪ 

γηα ην ηκάκα. Σν Ϊζξνηζκα ησλ πξνζθεξνκΫλσλ ηηκψλ γηα θΪζε Ϋλα απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ 

ηκάκαηνο απνηειεέ ηελ ζπλνιηθά νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ  ηνπ ζπκκεηΫρνληνο γηα ην ηκάκα. 

Δπηζεκαέλεηαη όηη γηα θΪζε δξνκνιόγην ηνπ ηκάκαηνο ζα πξΫπεη λα αλαγξΪθεηαη 

ππνρξεσηηθΪ ε πξνζθεξόκελε ηηκά δηαθνξεηηθΪ ε πξνζθνξΪ ζην ζύλνιό ηεο γηα θΪζε 

ηκάκα ζα θξέλεηαη απαξΪδεθηε θαη ζα απνξξέπηεηαη . 

5. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνςάθηνο αλΪδνρνο επηζπκεέ λα ππνβΪιεη πξνζθνξΪ ζπλδπΪδνληαο 

Ϋλα ά πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθΪ κΫζα (επηβαηηθΪ δεκνζέαο ρξάζεσο ά κηθξΪ ιεσθνξεέα) 

δηακνξθψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ελαιιαθηηθά πξνζθνξΪ σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο, ε 

Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 αμηνινγεέ ηελ ππνβιεζεέζα πξνζθνξΪ 

ιακβΪλνληαο ππφςε: α) σο φξην απνδεκέσζεο ην αλψηεξν επηηξεπφκελν ηέκεκα ηνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηεο ΚΤΑ γηα ην κεηαθνξηθφ κΫζν πνπ δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηάζεη. 

β) φηη ην πξνζθνξφηεξν εέδνο κεηαθνξηθνχ κΫζνπ απνηειεέ ηε βΪζεη ππνινγηζκνχ ηεο 

κΫγηζηεο απνδεκέσζεο αλΪ δξνκνιφγην. 

6. Απνθιεένληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξΫο, ζηηο νπνέεο δελ αλαγξΪθεηαη ην αθΫξαην 

πνζνζηφ Ϋθπησζεο νινγξΪθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθά ηνπ πνζνζηνχ 

Ϋθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληέζηνηρεο αξηζκεηηθάο. 

7. Ζ αλαγξαθά ηεο ηηκάο ζε ΔΤΡΧ, ζα γέλεηαη κε δχν δεθαδηθΪ ςεθέα (φξην). Σν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηεέηαη ζε δπν δεθαδηθΪ ςεθέα, πξνο ηα Ϊλσ εΪλ ην ηξέην δεθαδηθφ 

ςεθέν εέλαη έζν ά κεγαιχηεξν ηνπ πΫληε θαη πξνο ηα θΪησ εΪλ εέλαη κηθξφηεξν ηνπ πΫληε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξΪ δελ πξνθχπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκά ά δελ δέδεηαη 

εληαέα ηηκά γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξΪ απνξξέπηεηαη σο 

απαξΪδεθηε. 
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8. ΠξνζθνξΪ πνπ ζΫηεη φξν αλαπξνζαξκνγάο πιελ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ΚΤΑ 

αλαπξνζαξκνγάο ιφγσ ηηκάο θαπζέκνπ, απνξξέπηεηαη σο απαξΪδεθηε.  

9. Οη ηειηθΫο ηηκΫο κεηνδνζέαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθπηψζεηο, εέλαη δεζκεπηηθΫο γηα ηνλ 

αλΪδνρν, απφ ηελ ππνγξαθά ηεο  ζχκβαζεο κΫρξη ηε ιάμε ηεο, θαζψο θαη γηα ελδερφκελεο  

παξαηΪζεηο ηεο. 

Δπηζάκαλζε: 

Σα πηζηνπνηεηηθΪ πνπ εθδέδνληαη απφ ηα ΚΫληξα ΔμππεξΫηεζεο Πνιηηψλ (Κ.Δ.Π.) 

ζεσξνχληαη πξσηφηππα. ΔηδηθΪ ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθάο ελεκεξφηεηαο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ 

ππνβΪιιεηαη ζε πξσηφηππν ά θσηναληέγξαθν ζεσξεκΫλν. Σν ζεσξεκΫλν θσηναληέγξαθν Ϋρεη ηνλ 

έδην ρξφλν ηζρχνο φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134-

11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Δ.Κ. 2134 Β, φπσο ηζρχεη). ΑπνδεηθηηθΪ θνξνινγηθάο 

ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ εηδηθφ δηαδηθηπαθφ ηφπν ηνπ Τπνπξγεένπ Οηθνλνκηθψλ γέλνληαη δεθηΪ σο 

αθξηβά θσηναληέγξαθα.  

Δπηζεκαέλεηαη φηη ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ 

Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 δελ 

επηθπξψλνπλ θσηναληέγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηΪ ά κεηΪ ηνλ 

δηαγσληζκφ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθΪ πξΫπεη λα πεξηΫρνληαη ζην θΪθειν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα 

εέλαη άδε επηθπξσκΫλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηΪ ηελ ππνβνιά ηνπ θαθΫινπ. Σα δηθαηνινγεηηθΪ 

παξακΫλνπλ ζην θΪθειν θαη δελ λνεέηαη επέδεημε θαη απφζπξζά ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεέ θαζ’ νηνλδάπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππΫβαιε ςεπδά δάισζε 

θαηΪ ηελ παξνρά ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, απνθιεέεηαη. 

ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ πηζηνπνηεηηθΪ ά Ϋγγξαθα ά δελ θαιχπηνπλ 

φιεο ηηο παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ Ϋλνξθε δάισζε ηνπ 

πξνζθΫξνληα πνπ γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ. Γηα φζνπο 

ζηε ρψξα ηνπο δελ πξνβιΫπεηαη απφ ην λφκν Ϋλνξθε δάισζε, απηά κπνξεέ λα αληηθαηαζηαζεέ κε 

ππεχζπλε δάισζε, βεβαηνπκΫλνπ ηνπ γλεζένπ ηεο ππνγξαθάο ηνπ δεινχληνο απφ αξκφδηα 

δηθαζηηθά ά δηνηθεηηθά αξρά ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ ηεο ρψξαο ζηελ νπνέα εέλαη εγθαηεζηεκΫλνο ν 

πξνζθΫξσλ. 

ε πεξέπησζε πνπ φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ ζπκκεηνράο θαη ηερληθάο πξνζθνξΪο δελ εέλαη 

δπλαηφ ιφγσ ηνπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξέσο θΪθειν, ηφηε απηΪ ζπζθεπΪδνληαη ηδηαέηεξα 

θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξέσο θΪθειν κε ηελ Ϋλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπΫο 

ελδεέμεηο ηνπ θπξέσο θαθΫινπ.  

ηελ πεξέπησζε απηά ν θΪθεινο ηεο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ηνπνζεηεέηαη ζηνλ θπξέσο 

θΪθειν ηεο πξνζθνξΪο θαη φρη ζην «ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Άξζξν 11 

Δγγπάζεηο  

(Ϊξζξν 25 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

1. Οη εγγπάζεηο εθδέδνληαη απφ πηζησηηθΪ ηδξχκαηα ά Ϊιια λνκηθΪ πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξΪηε − κΫιε ηεο Δπξσπατθάο Έλσζεο θαη Ϋρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαέσκα απηφ. Σα αληέζηνηρα Ϋγγξαθα ησλ εγγπάζεσλ, αλ δελ εέλαη δηαηππσκΫλα 

ζηελ Διιεληθά, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επέζεκε κεηΪθξαζε κε πνηλά απνθιεηζκνχ. 

2. Με ηελ εγγπεηηθά επηζηνιά − πνπ απνηειεέ απηνηειά ζχκβαζε ην πηζησηηθφ έδξπκα 

αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε λα θαηαβΪιιεη νξηζκΫλν πνζφ κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε 

εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν απεπζχλεηαη, ρσξέο λα κπνξεέ λα εξεπλΪ, νχηε αλ πξΪγκαηη ππΪξρεη ά αλ 

εέλαη λφκηκε ε απαέηεζε (θχξηα νθεηιά). Οη θαησηΫξσ αλαθεξφκελεο εγγπάζεηο πξΫπεη λα 

πεξηιακβΪλνπλ θαηαξράλ:  

α. Σελ εκεξνκελέα Ϋθδνζεο.  

β. Σνλ εθδφηε.  

γ. Σελ ππεξεζέα πξνο ηελ νπνέα απεπζχλεηαη.  

δ. Σνλ αξηζκφ ηεο εγγχεζεο.  

ε. Σν πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε.  
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ζη. Σελ πιάξε επσλπκέα θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη ε 

εγγχεζε.  

δ. Σνπο φξνπο φηη:  

Η. Ζ εγγχεζε παξΫρεηαη αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηεέηαη ηεο Ϋλζηαζεο 

ηεο δηδάζεσο. 

ΗΗ. Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξεέηαη ζηελ δηΪζεζε ηεο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ κΫζα ζε ηξεηο (3) εκΫξεο κεηΪ απφ απιά Ϋγγξαθε 

εηδνπνέεζε. 

ΗΗΗ. ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζε πΪγην 

ηΫινο ραξηνζάκνπ.  

ΗV. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεέ ζηελ παξΪηαζε ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο 

χζηεξα απφ Ϋγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζέαο, πνπ ζα ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ εκεξνκελέα ιάμεο 

ηεο εγγχεζεο.  

3. Δγγύεζε ζπκκεηνράο ζηνλ δηαγσληζκό.  

α. ΚΪζε πξνζθνξΪ ζα ζπλνδεύεηαη ππνρξεσηηθΪ θαη κε πνηλά απνθιεηζκνύ απφ εγγχεζε 

ζπκκεηνράο ππΫξ ηνπ ζπκκεηΫρνληνο, ηεο νπνέαο ην πνζφ ζα πξΫπεη λα θαιχπηεη ην 5% ηεο 

ζπλνιηθάο πξνυπνινγηζζεέζαο δαπΪλεο κε Φ.Π.Α. ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναέξεζεο γηα αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κΫρξη 50%, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο ηνπ θΪζε δξνκνινγένπ γηα ην νπνέν ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ. 

β. Ζ εγγχεζε ζα θαιχπηεη ην ζχλνιν ηεο αμέαο ησλ δξνκνινγέσλ γηα ηα νπνέα ππνβΪιιεηαη 

πξνζθνξΪ.  

γ. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο πεξηιακβΪλεη εθηφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 25 

ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηα αθφινπζα:  

Η. Σελ ζρεηηθά δηαθάξπμε (αξηζκφο θαη εκεξνκελέα), ηελ εκεξνκελέα δηαγσληζκνχ θαη ηα 

δξνκνιφγηα γηα ηα νπνέα ππνβΪιιεηαη πξνζθνξΪ.  

ΗΗ. Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ζ εγγχεζε πξΫπεη λα ηζρχεη ηνπιΪρηζηνλ 

Ϋλα κάλα κεηΪ απφ ηελ επνκΫλε ηεο εκεξνκελέαο ιάμεο ηζρχνο ηεο πξνζθνξΪο πνπ Ϋρεη νξηζηεέ γηα 

ηηο 31.12.2015, δειαδά λα ιάγεη ηελ 1 Φεβξνπαξένπ 2016. 

δ. Αλαγθαέα ζηνηρεέα ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο θαηΪ ηελ ππνβνιά ηεο κε ηελ πξνζθνξΪ 

εέλαη:  

(1) ε αλΪιεςε ππνρξΫσζεο απφ ην πηζησηηθφ έδξπκα λα θαηαβΪιεη νξηζκΫλν πνζφ κεηΪ απφ 

απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε εθεέλνπ πξνο ηνλ νπνέν θαη απεπζχλεηαη  

(2) ν αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο  

(3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε  

(4) ε εκεξνκελέα Ϋθδνζάο ηεο  

(5) ηα ζηνηρεέα ηνπ πξνκεζεπηά ππΫξ ηνπ νπνένπ εθδέδεηαη.  

4. Δγγύεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  

α. Ο πξνκεζεπηάο ζηνλ νπνέν Ϋγηλε ε θαηαθχξσζε ά ε αλΪζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζΫζεη 

εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνέαο αληηζηνηρεέ ζε πνζνζηφ 

10% ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο, ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο γηα 

αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κΫρξη 50%, φπσο πεξηγξΪθεηαη ζην Ϊξζξν 4 ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο, ρσξέο ηνλ ΦΠΑ.  

β. Ζ εγγχεζε θαηαηέζεηαη πξν ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο.  

γ. Ζ εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο πεξηιακβΪλεη εθηφο ησλ πξνυπνζΫζεσλ ηεο παξ. 3 ηνπ Ϊξζξνπ 

25 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη ηα αθφινπζα:  

(Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο αλΪζεζεο θαη ηα πξνο εθηΫιεζε ηκάκαηα 

δξνκνινγέσλ.  

(ΗΗ) Σελ εκεξνκελέα ιάμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξΫπεη λα 

νξέδεηαη κΫρξη ηηο 29.2.2016. 

5. Δγγχεζε ζπκκεηνράο πνπ αθνξΪ ηνλ πξνκεζεπηά ζηνλ νπνέν θαηαθπξψζεθε ά αλαηΫζεθε 

ε εθηΫιεζε ησλ δξνκνινγέσλ επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνβιεπφκελεο εγγχεζεο θαιάο 

εθηΫιεζεο θαη κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο. Οη εγγπάζεηο ησλ 
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ινηπψλ πξνκεζεπηψλ πνπ Ϋιαβαλ κΫξνο ζηνλ δηαγσληζκφ επηζηξΫθνληαη κΫζα ζε πΫληε (5) εκΫξεο 

απφ ηελ εκεξνκελέα νξηζηηθάο αλαθνέλσζεο ηεο θαηαθχξσζεο. Ζ εγγχεζε ζπκκεηνράο 

επηζηξΫθεηαη ζηνπο ζπκκεηΫρνληεο ζηελ πεξέπησζε απφξξηςεο ηεο πξνζθνξΪο θαη εθφζνλ δελ Ϋρεη 

αζθεζεέ Ϋλδηθν κΫζν ά Ϋρεη εθπλεχζεη Ϊπξαθηε ε πξνζεζκέα Ϊζθεζεο Ϋλδηθψλ κΫζσλ ά παξαέηεζεο 

απφ απηΪ.  

6. Οη εγγπάζεηο θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξΫθεηαη κεηΪ ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

βεβαέσζεο ηνπ δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ φηη πξαγκαηνπνηάζεθε ε θαηΪ κάλα εθηΫιεζε ησλ 

δξνκνινγέσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζΪξηζε ησλ ηπρψλ απαηηάζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. ΔΪλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβάο αλαθΫξνληαη παξαηεξάζεηο ά ππΪξρεη 

εθπξφζεζκε παξΪδνζε, ε παξαπΪλσ ζηαδηαθά απνδΫζκεπζε γέλεηαη κεηΪ ηελ αληηκεηψπηζε, θαηΪ 

ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξάζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο 

πξνκεζεπηώλ νη εγγπάζεηο πεξηιακβΪλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο 

ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο Ϋλσζεο.  

Άξζξν 12 

Παξνρά δηεπθξηλάζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 

 πξηλ θαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ 

(Πεξέπη. β & γ ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Παξνρά δηεπθξηλάζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ πξηλ θαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ παξΫρνληαη 

εθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο δεηεζνχλ εγθαέξσο (ζην ηειΫθσλν ηνπ Σκάκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο: 

26713-60589 θ. παζά ΔπΪγγειν, ΓεζαιΫξκνπ Υξηζηέλα FAX 26710-28078, E-mail: 

tm_promithion.kef@pin.gov.gr Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: Γηνηθεηάξην, Αξγνζηφιη 28 100) ηα 

ζρεηηθΪ κε ηνλ πξνθεξπζζφκελν δηαγσληζκφ Ϋγγξαθα, απηΪ παξαδέδνληαη ά απνζηΫιινληαη ζε 

απηνχο κΫζα ζε Ϋμη (6) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηε ιάςε ηεο ζρεηηθάο αέηεζεο. ε πεξέπησζε πνπ 

δεηεζνχλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, ζρεηηθΫο κε ηα 

Ϋγγξαθα ηνπ δηαγσληζκνχ κΫρξη θαη νθηψ (8) εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο πξνζεζκέαο Ϊζθεζεο ηεο 

Ϋλζηαζεο ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ. 2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007, απηΫο παξΫρνληαη ην αξγφηεξν ηξεηο (3) 

εκΫξεο πξν ηεο εθπλνάο ηεο σο Ϊλσ πξνζεζκέαο. 

ε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε πνπ δεηνχληαη απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηΫο νη σο Ϊλσ 

ζπκπιεξσκαηηθΫο πιεξνθνξέεο, απηΫο δέλνληαη ην αξγφηεξν εληφο Ϋμη (6) εκεξψλ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ, ρσξέο ν πξνζθΫξσλ λα Ϋρεη δηθαέσκα Ϋλζηαζεο δπλΪκεη 

ηνπ Ϊξζξνπ 15 παξ.2 πεξ. α ηνπ Π.Γ.118/2007. 

ΜεηΪ ηελ θαηΪζεζε ηεο πξνζθνξΪο, επέ λνκέκσο ππνβιεζΫλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξΫρνπλ δηεπθξηλέζεηο κφλν φηαλ απηΫο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν εέηε θαηΪ 

ηελ ελψπηφλ ηνπ δηαδηθαζέα, εέηε θαηφπηλ εγγξΪθνπ ηεο Τπεξεζέαο, κεηΪ ηελ ζρεηηθά γλσκνδφηεζε 

ηνπ νξγΪλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλέζεηο, νη νπνέεο παξΫρνληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, ιακβΪλνληαη 

ππφςε κφλν εθεέλεο πνπ αλαθΫξνληαη ζηα ζεκεέα γηα ηα νπνέα ππνβιάζεθε ζρεηηθφ αέηεκα απφ ην 

αξκφδην φξγαλν. 

Αηηάκαηα παξνράο πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβΪιινληαη εθηόο ησλ αλσηΫξσ πξνζεζκηώλ δελ 

εμεηΪδνληαη. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ, ΤΠΟΒΟΛΖ ΔΝΣΑΔΧΝ &  

ΓΗΚΑΣΗΚΖ ΠΡΟΣΑΗΑ 

Άξζξν 13 

Παξαιαβά ΤπνβιεζΫλησλ Πξνζθνξώλ από ηνπο Τπνςάθηνπο Αλαδόρνπο 

1. Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 παξαιακβΪλεη θαη απνζθξαγέδεη κφλν ηηο 

πξνζθνξΫο πνπ ηεο δηαβηβΪζηεθαλ εγθαέξσο απφ ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο.  

2. ΠξνζθνξΪ πνπ ππνβΪιιεηαη θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηεο Ϋλαξμεο ηεο δηαδηθαζέαο αμηνιφγεζεο 

παξαιακβΪλεηαη κνλνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ 

Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007, θαη 
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παξαδέδεηαη ζηελ Γξακκαηεέα, κεηΪ ην πΫξαο ηεο ζπλεδξέαζεο, αθνχ πξψηα απνζθξαγηζζεέ ν 

θπξέσο θΪθεινο πξνθεηκΫλνπ θαη κνλνγξαθνχλ νη επηκΫξνπο θΪθεινη πξνθεηκΫλνπ λα θαηαζηεέ 

εθηθηά ε επηζηξνθά ηεο Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο ζηνλ ππνςάθην αλΪδνρν απφ ην Σκάκα 

Πξνκεζεηψλ. 

3. Ζ παξαιαβά θαη εμΫηαζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ 

ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, κε δεκφζηα ζπλεδξέαζε θαη δχν ζηΪδηα: α) ην πξψην ζηΪδην πεξηιακβΪλεη Ϋιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη απφδεημεο ηεο ηερληθάο θαη επαγγεικαηηθάο ηθαλφηεηαο ησλ 

δηαγσληδνκΫλσλ, ειΫγρεη δειαδά ηελ πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ππνβιεζΫλησλ θαη 

θαηαρσξεζΫλησλ, σο αλσηΫξσ, δηθαηνινγεηηθψλ θαη ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο ζπληΪζζνληαο 

ζρεηηθφ πξαθηηθφ, ην νπνέν ππνγξΪθεηαη απφ ηα κΫιε ηεο θαη ζθξαγέδεηαη, κε ην νπνέν γλσκνδνηεέ 

ζρεηηθΪ, θαη β) ην δεχηεξν ζηΪδην, ηελ απνζθξΪγηζε θαη Ϋιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ. Σν 

πξαθηηθφ πνπ ζπληΪζζεη ε Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 απνζηΫιιεηαη κε ηελ ζρεηηθά 

εηζάγεζε απφ ην Σκάκα Πξνκεζεηψλ γηα Ϋγθξηζε θαη ιάςε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο ζηελ 

Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ε νπνέα απνθαζέδεη σο πξνο ηελ 

πιεξφηεηα θαη λνκηκφηεηα ησλ ππνβιεζΫλησλ, απφ ηνπο ππνςεθένπο αλαδφρνπο δηθαηνινγεηηθψλ 

θαη ησλ ζηνηρεέσλ ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο θαη γηα ην πνηεο απφ ηηο πξνζθνξΫο (θακέα, κέα, κεξηθΫο 

ά φιεο) θξέλνληαη απνδεθηΫο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ. 

4. Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαζψο θαη ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ 

Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 δηαηεξνχλ ην δηθαέσκα θαηΪ ηελ θξέζε ηνπο λα δεηάζνπλ, θαηΪ ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νπνηνδάπνηε πξφζζεην ζηνηρεέν θξέλνπλ απαξαέηεην ά λα θαιΫζνπλ 

ηνπο ζπκκεηΫρνληεο, πξνθεηκΫλνπ λα δηεπθξηλέζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθΪ ά Ϋγγξαθα πνπ ππνβιάζεθαλ. 

Άξζξν 14 

ΑπνηειΫζκαηα & Οινθιάξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ 

(Ϊξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007 & παξαγξΪθνο 4 ηνπ  

Κεθαιαένπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

1. ηε πεξέπησζε ππνβνιάο κέα κφλν πξνζθνξΪο ά ηειηθΪ γέλεη δεθηά κέα κφλν πξνζθνξΪ θαη 

εθφζνλ δελ ππΪξρνπλ ζπγθξηηηθΪ ζηνηρεέα ηηκψλ εέηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ εέηε ζπλαθψλ 

καζεηηθψλ δξνκνινγέσλ πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθΪ, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη 

επαλαιακβΪλεηαη ππνρξεσηηθΪ. ηνλ επαλαιεπηηθφ δηαγσληζκφ θαη εθφζνλ ζπληξΫρνπλ εθ λΫνπ νη 

παξαπΪλσ πεξηζηΪζεηο, ν δηαγσληζκφο νινθιεξψλεηαη κε δηαπξαγκΪηεπζε ηεο ηηκάο.  

Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Γηαγσληζκνχ, κπνξεέ λα 

απνθαζέζεη ηελ πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο γηα ηκάκα ά γηα ηκάκαηα ά θαη γηα 

ην ζχλνιν ησλ ηκεκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην ηειεπηαέν εδΪθην ηνπ Ϊξζξνπ 22 ηνπ 

Π.Γ. 118/07, εΪλ ζπληξΫρεη πεξέπησζε εθαξκνγάο ηεο παξ. 1α ηνπ Ϊξζξνπ 25 ηνπ Π.Γ. 60/2007. 

2. Γηα ηελ πξνζθπγά ζηε δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ζχκθσλα κε ηηο εηδηθφηεξεο 

πξνυπνζΫζεηο ησλ Ϊξζξσλ 24 & 25 ηνπ Π.Γ/ηνο 60/2007 απνθαζέδεη ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ, 

κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010, κεηΪ ηελ θαη’ Ϊξζξν 2 

παξ.2 πεξ. γ. ππνπεξ. δδ ηνπ Ν.4013/2011 πξνεγνχκελε ζχκθσλε γλψκε ηεο Δ.Α.Α.ΓΖ.Τ. 

3. ΔΪλ θαη κεηΪ ηε δηαπξαγκΪηεπζε παξακΫλνπλ αδηΪζεηα δξνκνιφγηα, ηφηε ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ 

Νάζσλ δελ ππνρξενχηαη λα αθνινπζάζεη θακέα Ϊιιε δηαδηθαζέα παξΪ κφλν λα θαηαβΪιεη ηα 

πξνβιεπφκελα επηδφκαηα γηα φζν δηΪζηεκα δελ πξαγκαηνπνηεέηαη ε κεηαθνξΪ καζεηψλ. 

4. ε πεξέπησζε απφιπηεο ηαχηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ζπγθεθξηκΫλν δξνκνιφγην 

δηελεξγεέηαη θιάξσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 κεηΪ ηελ 

εθδέθαζε ηπρφλ ελζηΪζεσλ θαη θαηφπηλ πξνζθιάζεσο ησλ δηαγσληδνκΫλσλ, πνπ ππΫβαιαλ ηηο έδηεο 

πξνζθνξΫο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιέδεη ηε δηαθΪλεηα ηεο δηαδηθαζέαο. 
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Άξζξν 15 

ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξώλ, αλαθνέλσζε ηηκώλ  

θαη θαηαθύξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο. 

1. Ζ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) αξκφδην φξγαλν παξαιαβάο θαη 

απνζθξΪγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαέλεη ζηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη. ΠξνζθνξΫο πνπ ππνβΪιινληαη ζην παξαπΪλσ φξγαλν κεηΪ 

ηελ Ϋλαξμε ηεο δηαδηθαζέαο απνζθξΪγηζεο δελ απνζθξαγέδνληαη αιιΪ παξαδέδνληαη ζηελ 

Τπεξεζέα γηα επηζηξνθά, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξΪγηζε γέλεηαη κε ηελ παξαθΪησ δηαδηθαζέα: 

2. Απνζθξαγέδεηαη ν θπξέσο θΪθεινο πξνζθνξΪο θαζψο θαη νη θΪθεινη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

ζπκκεηνράο θαη ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο κνλνγξΪθνληαη δε θαη ζθξαγέδνληαη απφ ην παξαπΪλσ 

φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθΪ θαη ηα ζηνηρεέα ηεο ηερληθάο πξνζθνξΪο αλΪ θχιιν. Οη θΪθεινη ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνράο θαη ηερληθάο πξνζθνξΪο ηνπ θΪζε ελδηαθεξνκΫλνπ απνζθξαγέδνληαη 

αθφκα θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ πξνθχπηεη απφ θΪπνην δεδνκΫλν φηη ε πξνζθνξΪ ηνπ απνξξέπηεηαη 

ψζηε λα ππΪξρεη νινθιεξσκΫλε αμηνιφγεζε ζε απηφ ην ζηΪδην ησλ πξνζθνξψλ. Γηα ηελ 

νηθνλνκηθά πξνζθνξΪ αθνινπζεέηαη ε έδηα παξαπΪλσ δηαδηθαζέα ζην επφκελν ζηΪδην. 

3. ΜεηΪ ηελ απνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ ην παξαπΪλσ φξγαλν πξνβαέλεη ζηελ 

θαηαρψξεζε απηψλ πνπ ππνβΪιινπλ πξνζθνξΫο, θαζψο θαη ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ ππΫβαιαλ, 

ζε πξαθηηθφ ην νπνέν ππνγξΪθεη θαη ζθξαγέδεη. 

4. ΑπνζθξΪγηζε ησλ πξνζθνξψλ γέλεηαη δεκφζηα, κε βΪζε εγγξΪθνπ ηνπ Σκάκαηνο 

Πξνκεζεηψλ πνπ Ϋρεη δηαβηβΪζεη ηηο πξνζθνξΫο ζηελ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ 

ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

ΠξνζθνξΪ πνπ ππνβιάζεθε απφ πξνκεζεπηά πνπ δελ πεξηιακβΪλεηαη ζην παξαπΪλσ Ϋγγξαθν ηεο 

Τπεξεζέαο, δελ απνζθξαγέδεηαη, αιιΪ παξαδέδεηαη ζηελ ππεξεζέα γηα επηζηξνθά. 

5. ΜεηΪ ηελ παξαπΪλσ δηαδηθαζέα ν ζρεηηθφο θΪθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ καδέ κε ηνπο 

ζθξαγηζκΫλνπο θαθΫινπο πνπ πεξηΫρνπλ ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, παξαδέδνληαη 

ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο. Οη 

ζθξαγηζκΫλνη θΪθεινη κε ηα νηθνλνκηθΪ ζηνηρεέα ησλ πξνζθνξψλ, κεηΪ ηελ νινθιάξσζε ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρεέσλ απηψλ, επαλαθΫξνληαη γηα φζεο πξνζθνξΫο θξέζεθαλ 

απνδεθηΫο κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 

ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, ζηελ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ 

δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007, γηα ηελ 

απνζθξΪγηζά ηνπο θαηΪ ηελ εκεξνκελέα θαη ψξα πνπ νξέδεηαη απφ ηε ζρεηηθά δηαθάξπμε ά εηδηθά 

πξφζθιεζε θαη αθνινπζεέ ζρεηηθά αλαθνέλσζε ηηκψλ θαηΪ ηα αλσηΫξσ. Ζ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο 

ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007 ζπληΪζζεη ζπγθξηηηθφ πέλαθα πνπ εκθαλέδεη θαηΪ ζεηξΪ ηηο θαιχηεξεο πξνζθνξΫο. 

Όζεο πξνζθνξΫο δελ θξέζεθαλ απνδεθηΫο απνζθξαγέδνληαη κφλν σο πξνο ηνλ θπξέσο θΪθειν απφ 

ηελ Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο θαη επηζηξΫθνληαη ζην Σκάκα Πξνκεζεηψλ πξνθεηκΫλνπ λα επηζηξαθεέ ν 

θΪθεινο νηθνλνκηθάο πξνζθνξΪο ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

6. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, λα παξεπξέζθνληαη ζηε δηαδηθαζέα 

απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβΪλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο 

επέζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθΫξζεθαλ. Σν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπάο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκΪηεπζεο απνζηΫιιεηαη ζπλεκκΫλα 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο καδέ κε ηελ ιάςε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ απνηειψληαο 

αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο. 

7. Ζ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Ϊξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 αθνχ ιΪβεη ππφςε ηεο ηα ζηνηρεέα ησλ 

θαθΫισλ ησλ πξνζθνξψλ, ηνλ ηξφπν θαη ηα απνηειΫζκαηα ηεο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ θαη ηε 

ζπκθσλέα ησλ πξνζθνξψλ κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο πξνβαέλεη ζηελ νξηζηηθά θαηΪηαμε ησλ 
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πξνζθνξψλ θαη γλσκνδνηεέ γηα ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ππΫξ ηνπ ηειηθΪ επηθξαηΫζηεξνπ 

πξνκεζεπηά. 

8. Ζ Δπηηξνπά αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκΪησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκΪηεπζεο παξαδέδεη ην ζχλνιν ησλ απνζθξαγηζζεηζψλ πξνζθνξψλ καδέ κε ην πξαθηηθφ 

γλσκνδφηεζεο ηεο ηειηθάο θαηΪηαμεο ησλ πξνζθνξψλ, θαζψο θαη θΪζε Ϊιιν ζηνηρεέν ηνπ 

Γηαγσληζκνχ (νηθνλνκηθΫο πξνζθνξΫο, επηζηνιΫο θ.ιπ.) ζηε Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο γηα λα δηαβηβαζηεέ ζηελ αξκφδηα Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά 

ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ ζηελ νπνέα ελαπφθεηηαη ε 

Ϋθδνζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο θαηαθχξσζεο. 

9. Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ 

Νάζσλ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα λα απνθαζέζεη αηηηνινγεκΫλα γηα ηελ Ϋγθξηζε ά ηελ απφξξηςε ηνπ 

απνηειΫζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηε καηαέσζε, αλαβνιά ά επαλΪιεςε ηνπ δηαγσληζκνχ κε 

ηξνπνπνέεζε ά κε ησλ φξσλ, καηαέσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγά ζηε 

δηαδηθαζέα ηεο δηαπξαγκΪηεπζεο ρσξέο δηθαέσκα απνδεκέσζεο απηψλ πνπ κεηΫρνπλ ζην 

δηαγσληζκφ θαη ρσξέο θακέα Ϊιιε νηθνλνκηθά ππνρξΫσζε ά δΫζκεπζε γεληθψο Ϋλαληη απηψλ. 

10. Γηα ηελ θαηαθχξσζε ησλ απνηειεζκΪησλ ηνπ δηαγσληζκνχ ζα ιακβΪλεηαη ππφςε 

πξνεγνχκελε ζπκβαηηθά ζπκπεξηθνξΪ θΪζε ζπκκεηΫρνληνο. 

11. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ν ζπκκεηΫρσλ: α) ππνβΪιιεη ςεπδεέο ά αλαθξηβεέο ππεχζπλεο 

δειψζεηο ά/ θαη β) δελ πξνζθνκέζεη εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο θαηΪ ην ζηΪδην ηεο θαηαθχξσζεο 

Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ πνπ Ϋρνπλ δεηεζεέ απφ ηελ δηαθάξπμε, 

θαηαπέπηεη ππΫξ ηνπ Γεκνζένπ ε εγγχεζε ζπκκεηνράο ηνπ κεηνδφηε. 

Άξζξν 15Α 

Πξνζθόκηζε Γηθαηνινγεηηθώλ γηα ηελ  

θαηαθύξσζε ηνπ απνηειΫζκαηνο. 

ΜεηΪ ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ θαηΪ ην Ϊξζξ.20 ηνπ Π.Γ.118/2007 ν πξνζθΫξσλ ζηνλ 

νπνέν πξφθεηηαη λα γέλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκέαο εέθνζη (20) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνέεζε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, κε βεβαέσζε παξαιαβάο, νθεέιεη λα 

ππνβΪιιεη ζθξαγηζκΫλν θΪθειν (Γηθαηνινγεηηθψλ Καηαθχξσζεο ΠξνζθνξΪο) ν νπνένο ζα θΫξεη 

εμσηεξηθΪ επέ πνηλά απνθιεηζκνύ ηηο ελδεέμεηο: 

Α. Ζ ιΫμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Β. Ο πιάξεο ηέηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζέαο πνπ δηελεξγεέ ηελ πξνκάζεηα. 

Γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθάξπμεο. 

Γ. Ζ εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δ. Σα ζηνηρεέα ηνπ απνζηνιΫα. 

θαη ζα εζσθιεένληαη ηα εμάο Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ : 

α. Οη Έιιελεο πνιέηεο: 

(1) Γηα ηνπο νδεγνχο ησλ ιεσθνξεέσλ θαη ησλ δεκνζέαο ρξάζεσο επηβαηηθψλ απηνθηλάησλ 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο 

Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη, φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε 

δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ Ϊξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ.60/2007, ά 

γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ππεμαέξεζεο, ηεο απΪηεο, ηεο εθβέαζεο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο 

ςεπδνξθέαο, ηεο δσξνδνθέαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπέαο. Δπέζεο, επεηδά ν δηαγσληζκφο αθνξΪ ηελ 

κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ, λα πξνθχπηεη απφ ην πνηληθφ ηνπο κεηξψν φηη δελ Ϋρνπλ  θαηαδηθαζηεέ κε 

δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο ιαζξεκπνξέαο, ηεο κεηαθνξΪο 

ιαζξνκεηαλαζηψλ, ηεο παξΪβαζεο ηεο λνκνζεζέαο «πεξέ λαξθσηηθψλ», ηεο ζσκαηεκπνξέαο, ηεο 

καζηξνπεέαο θαη ηεο  εθκεηΪιιεπζεο πνξλψλ, ηεο αλζξσπνθηνλέαο απφ πξφζεζε, ηεο απφπεηξαο 

αλζξσπνθηνλέαο απφ πξφζεζε, ηεο απΪηεο, ηεο θινπάο, ηεο πιαζηνγξαθέαο, ηεο ρξάζεο πιαζηψλ 

εγγξΪθσλ, ηεο ιεζηεέαο, ηεο αιεηεέαο, ηνπ βηαζκνχ, ηεο  απνπιΪλεζεο αλειέθσλ, ηεο ππεμαέξεζεο, 

ηεο απαγσγάο, ηεο ζχζηαζεο ζπκκνξέαο θαη ηεο κΫζεο θαηΪ ηελ νδάγεζε. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

ηεινχλ ζε πηψρεπζε θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ζε δηαδηθαζέα θάξπμεο πηψρεπζεο. 
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(3) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδέδεηαη απφ αξκφδηα θαηΪ πεξέπησζε αξρά, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη 

θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ 

αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο 

ππνρξεψζεηο ηνπο. 

ε πεξέπησζε εγθαηΪζηαζάο ηνπο ζηελ αιινδαπά, ηα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ παξαπΪλσ πεξηπηψζεσλ 

(2) θαη (3) εθδέδνληαη κε βΪζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζέα ηεο ρψξαο πνπ εέλαη εγθαηεζηεκΫλνη, απφ 

ηελ νπνέα θαη εθδέδεηαη ην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ, κε ην νπνέν ζα πηζηνπνηεέηαη αθελφο ε εγγξαθά ηνπο 

ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επΪγγεικΪ ηνπο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαη αθεηΫξνπ 

φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηεο επέδνζεο ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο 

εηδνπνέεζεο. Σα ΚΣΔΛ νθεέινπλ αληέζηνηρα λα πξνζθνκέζνπλ βεβαέσζε ηεο επνπηεχνπζαο αξράο 

σο πξνο ην λφκηκν ηεο ιεηηνπξγέαο ηνπο. 

β. Οη αιινδαπνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά ηζνδχλακνπ εγγξΪθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε 

ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ Ϋρνπλ θαηαδηθαζζεέ κε 

ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε γηα θΪπνην απφ ηα αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηνπ 

παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηΪζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε θΪπνηα απφ ηηο θαηαζηΪζεηο ηεο 

πεξ. (2) ηνπ εδ. α ά ππφ Ϊιιε αλΪινγε θαηΪζηαζε ά δηαδηθαζέα θαη φηη πιεξνχληαη νη 

πξνυπνζΫζεηο ηεο πεξ. (3) ηνπ εδ. α ηνπ παξφληνο Ϊξζξνπ. 

(3) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηΪ πεξέπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ηεο ρψξαο 

εγθαηαζηαζάο ηνπο, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη θαηΪ ηελ εκεξνκελέα ηεο σο Ϊλσ εηδνπνέεζεο, 

εέλαη ελάκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξΫο θνηλσληθάο αζθΪιηζεο 

(θχξηαο θαη επηθνπξηθάο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθΫο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζάο ηνπο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη άηαλ εγγεγξακκΫλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθεένπ Δπηκειεηεξένπ ά ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθΫο 

νξγαλψζεηο, θαηΪ ηελ εκΫξα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακΫλνπλ 

εγγεγξακκΫλνη κΫρξη ηελ επέδνζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο. 

γ. Σα λνκηθΪ πξόζσπα εκεδαπΪ ά αιινδαπΪ: 

(1) Σα παξαπΪλσ δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ ησλ εδαθέσλ α θαη β αληέζηνηρα. 

Σν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ, ησλ σο Ϊλσ παξαγξΪθσλ, αθνξΪ ηνπο 

ΓηαρεηξηζηΫο φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εέλαη Ο.Δ, Δ.Δ θαη Δ.Π.Δ., ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Γηεπζχλσλ 

χκβνπιν φηαλ ην λνκηθφ πξφζσπν εέλαη  Α.Δ. θαη ζε θΪζε Ϊιιε πεξέπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ 

ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ. 

(2) Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο, Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ εμακάλνπ, 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο ζε απηφλ, απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ππφ θνηλά εθθαζΪξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά εηδηθά 

εθθαζΪξηζε ηνπ λ. 1892/1990 (A΄101), φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, ά Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα) θαη, επέζεο, φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζέα Ϋθδνζεο απφθαζεο 

θνηλάο ά εηδηθάο εθθαζΪξηζεο ησλ αλσηΫξσ λνκνζεηεκΪησλ ά ππφ Ϊιιεο αλΪινγεο θαηαζηΪζεηο 

(κφλν γηα αιινδαπΪ λνκηθΪ πξφζσπα). 

(3) Δπέ εκεδαπψλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ ηα πξναλαθεξφκελα πηζηνπνηεηηθΪ ηεο εθθαζΪξηζεο ηεο 

πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007, εθδέδνληαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ 

θνηλά εθθαζΪξηζε απφ ηελ αξκφδηα Τπεξεζέα ηεο ΠεξηθΫξεηαο, ζην κεηξψν Αλσλχκσλ Δηαηξεηψλ 

ηεο νπνέαο εέλαη εγγεγξακκΫλε ε ζπκκεηΫρνπζα ζην δηαγσληζκφ A.E., ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο 

ησλ Ϊξζξσλ 7α.1.ηα΄ θαη 7β.12 ηνπ θ.λ.2190/1920, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, θαη, φζνλ αθνξΪ ζηελ 

εηδηθά εθθαζΪξηζε ηνπ λ.1892/1990, φπσο εθΪζηνηε ηζρχεη, απφ ην αξκφδην Δθεηεέν ηεο Ϋδξαο ηεο 

αλσλχκνπ εηαηξεέαο πνπ ηειεέ ππφ εηδηθά εθθαζΪξηζε. 
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Δπέ εκεδαπψλ εηαηξεηψλ πεξηνξηζκΫλεο επζχλεο θαη πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) ην 

πηζηνπνηεηηθφ ηεο εθθαζΪξηζεο, εθδέδεηαη απφ ην αξκφδην ηκάκα ηνπ Πξσηνδηθεένπ ηεο Ϋδξαο ηεο 

ζπκκεηΫρνπζαο ζην δηαγσληζκφ επηρεέξεζεο. 

(4) Πηζηνπνηεηηθφ πεξέ κε πηψρεπζεο  σο θαη κε θαηΪζεζεο αέηεζεο πηψρεπζεο ελαληέσλ ησλ απφ 

αξκφδηα αξρά (Γξακκαηεέα Πξσηνδηθεένπ ά Ννκαξρηαθάο Ϋδξαο ηεο ζπκκεηΫρνπζαο ζην 

δηαγσληζκφ εηαηξεέαο ά επηρεέξεζεο). 

δ. Οη πλεηαηξηζκνέ: 

(1) Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ Ϋθδνζεο ηνπ ηειεπηαένπ ηξηκάλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνέεζε ηεο 

σο Ϊλσ Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζεο, ά Ϊιιν ηζνδχλακν Ϋγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθάο ά δηθαζηηθάο 

αξράο ηεο ρψξαο εγθαηΪζηαζεο απφ ην νπνέν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ ηνπ 

πκβνπιένπ δελ Ϋρεη θαηαδηθαζζεέ κε ακεηΪθιεηε δηθαζηηθά απφθαζε, γηα θΪπνην απφ ηα 

αδηθάκαηα ηεο πεξέπησζεο (1) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

(2) Σα δηθαηνινγεηηθΪ ησλ πεξηπηψζεσλ (2) θαη (3) ηνπ εδ. α ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. β 

ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα αιινδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, 

αληέζηνηρα, θαη ηεο πεξέπησζεο (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ Ϊξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

(3) Βεβαέσζε αξκφδηαο αξράο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεέ λφκηκα. 

ε) Οη ελώζεηο πξνκεζεπηώλ ε θνηλνπξαμέεο πνπ ππνβΪιινπλ θνηλά πξνζθνξΪ:  

Σα παξαπΪλσ θαηΪ πεξέπησζε δηθαηνινγεηηθΪ, γηα θΪζε πξνκεζεπηά πνπ ζπκκεηΫρεη ζηελ 

Έλσζε. 

Ζ Ϋλσζε πξνκεζεπηψλ ππνβΪιιεη θνηλά πξνζθνξΪ, ε νπνέα ππνγξΪθεηαη ππνρξεσηηθΪ εέηε 

απφ φινπο ηνπο πξνκεζεπηΫο πνπ απνηεινχλ ηελ Ϋλσζε, εέηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκΫλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθά πξΪμε. ηελ πξνζθνξΪ απαξαηηάησο πξΫπεη λα 

πξνζδηνξέδεηαη ε Ϋθηαζε θαη ην εέδνο ηεο ζπκκεηνράο ηνπ θΪζε κΫινπο ηεο Ϋλσζεο πξνκεζεπηψλ. 

Με ηελ ππνβνιά ηεο πξνζθνξΪο θΪζε κΫινο ηεο Ϋλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξέπησζε θαηαθχξσζεο ηεο πξνκάζεηαο, ε επζχλε απηά εμαθνινπζεέ κΫρξη πιάξνπο εθηΫιεζεο 

ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξέπησζε πνπ εμαηηέαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνδάπνηε ιφγν ά αλσηΫξαο βέαο, κΫινο ηεο 

Ϋλσζεο δελ κπνξεέ λα αληαπνθξηζεέ ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο Ϋλσζεο θαηΪ ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ 

πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλάο πξνζθνξΪο 

κε ηελ έδηα ηηκά. 

ΔΪλ ε παξαπΪλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηΪ ηνλ ρξφλν εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κΫιε ζπλερέδνπλ λα Ϋρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιάξσζεο απηάο κε ηελ έδηα ηηκά θαη ηνπο 

έδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κΫιε ηεο Ϋλσζεο θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο κπνξνχλ λα πξνηεέλνπλ αληηθαηΪζηαζε. 

Ζ αληηθαηΪζηαζε κπνξεέ λα εγθξηζεέ κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 

175 ηνπ Ν.3852/2010 χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ 

ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

ΔΪλ ζε θΪπνηα ρψξα δελ εθδέδνληαη ηα παξαπΪλσ Ϋγγξαθα, ά δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο 

παξαπΪλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα αληηθαηαζηαζνχλ απφ ππεχζπλε δάισζε ηνπ πξνκεζεπηά πνπ 

γέλεηαη ελψπηνλ δηθαζηηθάο ά δηνηθεηηθάο αξράο ά ζπκβνιαηνγξΪθνπ. 

ηελ πεξέπησζε πνπ ν πξνκεζεπηάο ν νπνένο πξνζθΫξεη ηελ πξνζθνξΪ κε ηε ρακειφηεξε 

ηηκά δελ πξνζθνκέδεη, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθΪ πνπ πξνβιΫπνληαη 

ζηε παξνχζα δηαθάξπμε ε θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά πνπ πξνζθΫξεη ηελ ακΫζσο 

επφκελε πξνζθνξΪ κε ηε ρακειφηεξε ηηκά. ε πεξέπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκέδεη Ϋλα ά 

πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη θαηΪ ηα αλσηΫξσ, ε 

θαηαθχξσζε γέλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηά κε ηελ ακΫζσο επφκελε πξνζθνξΪ κε ηε ρακειφηεξε ηηκά 

θαη νχησ θΪζε εμάο. Αλ θαλΫλαο απφ ηνπο πξνκεζεπηΫο δελ πξνζθνκέδεη, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο 

θαη ηηο πξνυπνζΫζεηο ησλ αλσηΫξσ δηαηΪμεσλ, Ϋλα ά πεξηζζφηεξα απφ ηα Ϋγγξαθα θαη 

δηθαηνινγεηηθΪ ηα νπνέα απαηηνχληαη απφ απηΫο, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη. 
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Άξζξν 16 

Γηθαέσκα Πξόζβαζεο ζηηο Τπνβιεζεέζεο ΠξνζθνξΫο 

(Άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Ζ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 εέλαη ππνρξεσκΫλε λα επηηξΫςεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκΫλσλ ζηα Ϋγγξαθα πνπ ππνβιάζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην 

Ϋιεγρν ησλ εγγξΪθσλ ελψ ε ιάςε θσηναληηγξΪθσλ ησλ απαξαέηεησλ θαηΪ ηνπο αηηνχληεο 

εγγξΪθσλ ηεο πξνζθνξΪο γέλεηαη θαηφπηλ εγγξΪθνπ αηηάκαηνο ζην Σκάκα Πξνκεζεηψλ. 

Άξζξν 17 

ΓηνηθεηηθΫο ΠξνζθπγΫο θαη Αμηνιόγεζε ηνπο  

από ηελ Δπηηξνπά Αμηνιόγεζεο ΔλζηΪζεσλ  

ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 

(Ϊξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

1. Οη ελζηΪζεηο ππνβΪιινληαη εγθαέξσο ζηελ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ 

Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ σο εμάο: 

α) ΚαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηάκαηνο απφ ηε 

δεκνζέεπζε ηεο δηαθάξπμεο κΫρξη ηελ εκεξνκελέα ιάμεσο ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκέαο απηάο ζπλππνινγέδνληαη θαη νη εκεξνκελέεο ηεο 

δεκνζέεπζεο θαη ηεο ππνβνιάο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ΔλζηΪζεσλ ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 

118/2007 θαη ε Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ 

Νάζσλ εθδέδεη ηελ ζρεηηθά απφθαζά ην αξγφηεξν πΫληε (5) εξγΪζηκεο εκΫξεο πξηλ απφ ηελ 

δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. Ο πξνζθΫξσλ, εθφζνλ δελ Ϋρεη αζθάζεη εκπξνζΫζκσο ηελ Ϋλζηαζε 

ηνπ Ϊξζξνπ 15 (ΓηνηθεηηθΫο πξνζθπγΫο), παξ. 2 πεξ. α, θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ά 

εθφζνλ Ϋρεη απνξξηθζεέ ε αλσηΫξσ Ϋλζηαζε, ζεσξεέηαη φηη απνδΫρεηαη πιάξσο θαη αλεπηθχιαθηα 

φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο θαη δελ δχλαηαη, κε ηελ πξνζθνξΪ ηνπ ά κε νπνηνλδάπνηε Ϊιιν 

ηξφπν, λα απνθξνχζεη επζΫσο ά εκκΫζσο ηνπο αλσηΫξσ φξνπο.  

Ζ Ϊζθεζε ελζηΪζεσο θαηΪ ηεο δηαθάξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ. 

β) ΚαηΪ ησλ πξΪμεσλ ά παξαιεέςεσλ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκκεηνρά νπνηνπδάπνηε πξνκεζεπηά ζηνλ δηαγσληζκφ ά ηελ δηελΫξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο 

ηε δηαδηθαζέα παξαιαβάο θαη απνζθξΪγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηΪ ηε δηΪξθεηα δηεμαγσγάο ηνπ 

ηδένπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγΪζηκεο εκΫξαο απφ απηάλ θαηΪ ηελ νπνέα ν 

εληζηΪκελνο Ϋιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθΫινπ.  

γ) ΚαηΪ ηεο δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ Ϋσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθά απφθαζε, κΫζα ζε 

ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο Ϋιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθάο πξΪμεσο ά παξαιεέςεσο ηεο αλαζΫηνπζαο αξράο. Ζ Ϋλζηαζε απηά 

θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο, ζε απηφλ θαηΪ ηνπ νπνένπ 

ζηξΫθεηαη. Ζ Ϋλζηαζε εμεηΪδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζέδνλ φξγαλν εθδέδεη ηελ ζρεηηθά απφθαζά ηνπ ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο 

απφ ηελ ιάμε ηεο πξνζεζκέαο ππνβνιάο ελζηΪζεσλ.  

δ) Δθηφο ησλ αλσηΫξσ πεξηπηψζεσλ, θαηΪ ηεο θαηαθπξσηηθάο απφθαζεο, φζνλ αθνξΪ ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κΫζα ζε ρξνληθφ δηΪζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζέκσλ 

εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηάο Ϋιαβε γλψζε ηεο αλσηΫξσ θαηαθπξσηηθάο 

απφθαζεο θαη ησλ σο Ϊλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ Ϋλζηαζε απηά θνηλνπνηεέηαη ππνρξεσηηθΪ, εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιά ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηΪ ηνπ νπνένπ ζηξΫθεηαη. Ζ Ϋλζηαζε 

εμεηΪδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπά Αμηνιφγεζεο ΔλζηΪζεσλ ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ε 

Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ εθδέδεη 

ηελ ζρεηηθά απφθαζά ην αξγφηεξν ζε δΫθα (10) εξγΪζηκεο εκΫξεο απφ ηελ ιάμε ηεο αλσηΫξσ 

ηξηεκΫξνπ πξνζεζκέαο.  

2. ΔλζηΪζεηο πνπ ππνβΪιινληαη γηα νπνηνπζδάπνηε Ϊιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γέλνληαη δεθηΫο. Ζ ζρεηηθά απφθαζε επέ ηεο ελζηΪζεσο θνηλνπνηεέηαη 

ζηνπο εληζηΪκελνπο ρσξέο ππαέηηα θαζπζηΫξεζε ηεο Τπεξεζέαο. Οη εληζηΪκελνη ιακβΪλνπλ πιάξε 
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γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο, κεηΪ ηελ θνηλνπνέεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 

αλαζΫηνπζα αξρά, κε θξνληέδα ηνπο. Ο πξνκεζεπηάο κπνξεέ θαηΪ ησλ απνθΪζεσλ πνπ επηβΪιινπλ 

ζε βΪξνο ηνπ θπξψζεηο δπλΪκεη ησλ Ϊξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ.118/2007 λα 

ππνβΪιεη πξνζθπγά γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζέαο κΫζα ζε αλαηξεπηηθά πξνζεζκέα ηξηΪληα 

(30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελέα πνπ Ϋιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο απφ ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά. Δπέ ηεο πξνζθπγάο, απνθαζέδεη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ 

Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο 

Αμηνιφγεζεο ΔλζηΪζεσλ ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδΫρεηαη 

πξνζβνιά κε Ϊιιε νηαζδάπνηε θχζεσο δηνηθεηηθά πξνζθπγά.  

3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο Ϊζθεζεο Ϋλζηαζεο, πξνζθνκέδεηαη παξΪβνιν θαηΪζεζεο ππΫξ ηνπ 

Γεκνζένπ πνζνχ έζνπ κε ην 0,10 επέ ηνηο εθαηφ (0,10%) επέ ηεο πξνυπνινγηζκΫλεο αμέαο ηνπ ππφ 

πξνκάζεηα εέδνπο, ην χςνο ηνπ νπνένπ δελ κπνξεέ λα εέλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιέσλ (1.000) θαη 

κεγαιχηεξν ησλ πΫληε ρηιηΪδσλ (5.000) επξψ. ζχκθσλα κε ην Ϊξζξν 35 ηνπ λ.3377/2005 (Α΄ 202)] 

φπσο ηζρχεη. 

Άξζξν 18 

Γηθαζηηθά Πξνζηαζέα 

Γηαδηθαζέα Δπέιπζεο Γηαθνξώλ & ΔθαξκνζηΫν Γέθαην 

1 Ζ ζχκβαζε δηΫπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γέθαην. ε πεξέπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκΫλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο ζχκβαζεο ά εμ αθνξκάο 

ηεο, ε αλαζΫηνπζα Αξρά θαη ν αλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα θηιηθά επέιπζά ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

2 Γηα θΪζε δηαθνξΪ, πνπ δελ εέλαη δπλαηφ λα επηιπζεέ ζχκθσλα κε ηα παξαπΪλσ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηΪμεηο ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθά πξνζηαζέα θαηΪ ηε ζχλαςε 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθάο λνκνζεζέαο κε ηελ Οδεγέα 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιένπ ηεο 21εο Ηνπλένπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγέα 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιένπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξένπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηάζεθαλ κε ηελ Οδεγέα 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιένπ θαη ηνπ πκβνπιένπ ηεο 11εο Γεθεκβξένπ 2007 (L 335). 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

ΤΝΑΦΖ ΤΜΒΑΖ &  

ΔΚΣΔΛΔΖ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ 

Άξζξν 19 

Αλαθνέλσζε Καηαθύξσζεο θαη Τπνγξαθά ύκβαζεο 

1. Ζ Οηθνλνκηθά Δπηηξνπά εγθξέλεη ά αθπξψλεη (ζπλνιηθΪ ά κεξηθΪ) ην απνηΫιεζκα ηεο 

δεκνπξαζέαο. Ζ απφθαζε απηά θνηλνπνηεέηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ε ζπγθεθξηκΫλε 

θνηλνπνέεζε δελ Ϋρεη ραξαθηάξα θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιΪ γηα γλψζε ησλ 

δηαγσληδνκΫλσλ γηα ηπρφλ πξνζθπγά ζηηο δηαδηθαζέεο ηεο δηθαζηηθάο πξνζηαζέαο (λ.3886/2010). 

ΜεηΪ ηε ιάμε ηεο ζρεηηθάο δηαδηθαζέαο θαη ηε δηεμαγσγά ηνπ (θαηΪ ηνλ λφκν) πξνζπκβαηηθνχ 

ειΫγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζέαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ην επφκελν Ϊξζξν ηεο 

δηαθάξπμεο, απφ ην Διεγθηηθφ πλΫδξην ιακβΪλεηαη ε απφθαζε αλΪζεζεο θαη θαιεέηαη ν αλΪδνρνο 

γηα ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο νπφηε θαη ππνρξενχηαη λα πξνζθνκέζεη ηελ εγγπεηηθά θαιάο 

εθηΫιεζεο. Με ηελ θνηλνπνέεζε ηεο απφθαζεο αλΪζεζεο ε ζχκβαζε ζεσξεέηαη ζπλαθζεέζα, ην δε 

Ϋγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηάξα. 

2. Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθΪ δελ πξνζθνκηζηνχλ εληφο ηεο αξρηθάο (ά ηεο 

παξαηαζεέζαο γηα ζπνπδαέν ιφγν) πξνζεζκέα, ά αλ ηα πξνζθνκηζζΫληα εέλαη ειιηπά ά αλ δελ 

πθέζηαληαη πιΫνλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζΫζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε Οηθνλνκηθά 

Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ αλαθαιεέ ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο, θαη εγθξέλεη ηελ αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ακΫζσο επφκελνπο κεηνδφηεο 

ζηα δξνκνιφγηα πνπ εέραλ θαηαθπξσζεέ ζε απηφλ, επαλαιακβΪλνληαο ηε δηαδηθαζέα κε ηνπο έδηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζΫζεηο. 
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3. Σα ζπκβαηηθΪ ηεχρε θαη ζηνηρεέα κε βΪζε ηα νπνέα ζα εθηειεζζεέ ε πξνο αλΪζεζε 

ππεξεζέα, εέλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθΪησ. ε πεξέπησζε αζπκθσλέαο ησλ πεξηερφκελσλ ζ' απηΪ 

φξσλ, ε ζεηξΪ ηζρχνο απηψλ θαζνξέδεηαη σο θαησηΫξσ: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθάξπμε ε νπνέα απνηειεέ αλαπφζπαζην ηκάκα ηεο ζχκβαζεο αθφκα 

θαη αλ δελ αλαθΫξεηαη ξεηΪ ζην ζψκα απηάο. 

3. Ζ Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ. 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζέαο, κε ηνπο πέλαθεο ησλ δξνκνινγέσλ. 

6. Ζ Τπεξεζέα ζπκπιεξψλεη ζην θεέκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεέα ηεο πξνζθνξΪο ηνπ 

αλαδφρνπ, κε ηελ νπνέα ζπκκεηεέρε απηφο ζην δηαγσληζκφ θαη ε νπνέα πξνζθνξΪ Ϋγηλε απνδεθηά 

κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γε ρσξεέ νπνηαδάπνηε δηαπξαγκΪηεπζε ζην 

θεέκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλΪθζεθε ζηε δηαθάξπμε ηνπ δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδάπνηε 

ηξφπν ηξνπνπνέεζε ά ζπκπιάξσζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ.  

Άξζξν 20 

Πξνζπκβαηηθόο Έιεγρνο από ην Διεγθηηθό πλΫδξην 

(Άξζξν 278 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηΪζεθε  

κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/2012 (Α΄ 85)) 

1. ΜεηΪ ην πΫξαο ησλ πξνβιεπφκελσλ πξνζεζκηψλ απφ ηελ αλαθνέλσζε θαηαθχξσζεο γηα 

ηελ ππνβνιά ελζηΪζεσλ θαη πξνζθπγάο ζε δηθαζηηθά πξνζηαζέα απνζηΫιιεηαη ζχκθσλα κε ηηο 

δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 278 ηνπ Ν.3852/2010 φπσο απηφ αληηθαηαζηΪζεθε κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο 

παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 9 ηνπ Ν.4071/2012 (Α΄ 85) ν θΪθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα λα 

δηελεξγεζεέ ππνρξεσηηθΪ πξνιεπηηθφο Ϋιεγρνο λνκηκφηεηαο πξηλ απφ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο 

απφ ην θαζ’ χιελ αξκφδην θιηκΪθην ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ γηα Πξνζπκβαηηθφ Έιεγρν, 

ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην Ϊξζξν 19
 
παξΪγξαθνο 7 ηνπ Π.Γ. 774/1980, φπσο ηζρχεη. 

2. ΜεηΪ ηελ Απφθαζε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ κε ηελ νπνέα απνβαέλεη ζεηηθφο ν Ϋιεγρνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ εθδέδεηαη απφθαζε αλΪζεζεο απφ ηνλ ΠεξηθεξεηΪξρε Ηνλέσλ Νάζσλ θαη ηφηε ε 

ζχκβαζε ζεσξεέηαη πιΫνλ ζπλαθζεέζα ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 2 ηνπ Ϊξζξνπ 23 

ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην δε Ϋγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεέ Ϋρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηάξα. 

Άξζξν 21 

Αθύξσζε ησλ Γξνκνινγέσλ από ηελ ΠεξηθΫξεηα 

1. Ζ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ εμεηΪδεη ζε κεληαέα βΪζε θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ 

Ϋηνπο ηε δπλαηφηεηα νηθνλνκηθφηεξεο κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ ιφγσ ηεο απμνκεέσζεο / κεηαβνιάο 

ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ. πγθεθξηκΫλα, ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ εμεηΪδεη ην ελδερφκελν θαη 

ηε δπλαηφηεηα ζπγρψλεπζεο, αιιαγάο ηεο θαηεγνξέαο ηνπ κεηαθνξηθνχ κΫζνπ, ηδέσο, ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ ππΪξρνπλ νη αθφινπζεο απμνκεηψζεηο: 

α. Μεηαβνιά 50% ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθΫξνληαη κε ΔπηβαηηθΪ Γεκνζέαο 

Υξάζεσο. 

β. Μεηαβνιά 35% ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθΫξνληαη κε κηθξΪ ιεσθνξεέα. 

γ. Μεηαβνιά 30% ηνπ αξηζκνχ ησλ καζεηψλ πνπ κεηαθΫξνληαη κε κεγΪια ιεσθνξεέα. 

2. ε πεξέπησζε ζπγρψλεπζεο δξνκνινγέσλ δηαηεξεέηαη ην δξνκνιφγην πνπ εμππεξεηεέ ην 

κεγαιχηεξν αξηζκφ καζεηψλ. ε πεξέπησζε έζνπ αξηζκνχ πξαγκαηνπνηεέηαη θιάξσζε ελψπηνλ ηεο 

Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

3. Ζ αλσηΫξσ πξνθχπηνπζα θαηΪξγεζε ησλ δξνκνινγέσλ δελ επηθΫξεη νπδεκέα Ϊιιε 

κεηαβνιά ζηηο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο γηα ηπρφλ ππφινηπα δξνκνιφγηα πνπ Ϋρνπλ αλαηεζεέ ζηνλ 

έδην αλΪδνρν. Δπέζεο, δελ ζεσξεέηαη θαηΪηκεζε, αζΫηεζε ηεο ζχκβαζεο ά νηηδάπνηε Ϊιιν πνπ λα 

λνκηκνπνηεέ ηνλ αλΪδνρν λα ππαλαρσξάζεη ζηηο ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ηνπ ππνρξεψζεηο. 

Άξζξν 22 

ΑζΫηεζε πκβαηηθώλ Τπνρξεώζεσλ θαη Κπξώζεηο 

1. ε πεξέπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκΫλσο πξνθχςνπλ ζρεηηθΪ κε ηελ εξκελεέα ά ηελ 

εθηΫιεζε ά ηελ εθαξκνγά ηεο ζχκβαζεο ά εμ αθνξκάο ηεο, ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ θαη ν 

αλΪδνρνο θαηαβΪιινπλ θΪζε πξνζπΪζεηα γηα θηιηθά επέιπζά ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο 

θαιάο πέζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 
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2. Έθαζηνο αλΪδνρνο θΫξεη αθΫξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηάξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Οπνηαδάπνηε κεηαβνιά ά παξαπνέεζά ηεο επηζχξεη πνηλά αλΪινγε κε ην κΫγεζνο θαη ηε δηΪξθεηα 

ηεο παξΪβαζεο. 

3. Αλ απνδεδεηγκΫλα δελ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνέ φξνη απφ ηνλ αλΪδνρν, ηφηε ε ΠεξηθΫξεηα 

Ηνλέσλ Νάζσλ δχλαηαη λα επηβΪιεη κνλνκεξψο ζηνλ αλΪδνρν πνηληθά ξάηξα, ε νπνέα ηζνδπλακεέ 

ηνπιΪρηζηνλ κε ην εκεξάζην θφζηνο κεηαθνξΪο ησλ δξνκνινγέσλ, ησλ νπνέσλ εέρε αλαιΪβεη ηελ 

ππνρξΫσζε. Ζ βαξχηεηα ηεο παξΪβαζεο ησλ φξσλ ζα θαζνξέζεη θαη ην ηειηθφ χςνο ηεο πνηληθάο 

ξάηξαο. ΔλδεηθηηθΪ θαη φρη εμαληιεηηθΪ αλαθΫξνληαη νη παξαβΪζεηο: 

α. Υξεζηκνπνέεζε αθαηΪιιεινπ ιεσθνξεένπ ά Ϊιινπ νράκαηνο ζε αληηθαηΪζηαζε, 

δηθαηνινγεκΫλε ά κε, εγθεθξηκΫλνπ νράκαηνο ά αλεπΪξθεηα νρεκΪησλ γηα φινπο ηνπο καζεηΫο. 

β. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΫξεζε Ϊθημεο ιεσθνξεένπ ά Ϊιινπ νράκαηνο ζηελ αθεηεξέα 

ηνπ ά/θαη ζην ζρνιεέν ην πξσέ. 

γ. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηΫξεζε Ϊθημεο ιεσθνξεένπ ά Ϊιινπ νράκαηνο ζην ζρνιεέν γηα 

ηελ επηζηξνθά ησλ καζεηψλ, ην κεζεκΫξη ά ην απφγεπκα. 

δ. Με ηάξεζε ηεο ζπγθεθξηκΫλεο δηαδξνκάο ηνπ ιεσθνξεένπ ά Ϊιινπ νράκαηνο θαη 

ησλ ζηΪζεσλ, εθηφο απφ ηεθκεξησκΫλεο πεξηπηψζεηο αλσηΫξαο βέαο. 

ε. ΑπαξΪδεθηε ζπκπεξηθνξΪ ηνπ νδεγνχ ά ζπλνδνχ ζηνπο καζεηΫο, γνλεέο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

ζη. Απνπζέα ζπλνδνχ απφ ηε δηαδξνκά ζε πεξέπησζε πνπ απηά Ϋρεη πξνβιεθζεέ. 

δ. ΜεηαθνξΪ πξνζψπσλ, πνπ δελ δηθαηνχληαη λα κεηαθεξζνχλ. 

4. ε πεξέπησζε επαλεηιεκκΫλεο παξΪβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν κεηαθνξΫαο 

θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 

ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ θαη ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ. 

5. Ζ εέζπξαμε ηνπ πξνζηέκνπ γέλεηαη κε παξαθξΪηεζε απφ ην ιαβεέλ ηνπ αλαδφρνπ ά, ζε 

πεξέπησζε αλεπΪξθεηαο ά Ϋιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο θαιάο εθηΫιεζεο, 

εθφζνλ ν αλΪδνρνο δελ θαηαζΫζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

6. ε πεξέπησζε Ϋλσζεο κεηαθνξΫσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβΪιινληαη αλαινγηθΪ ζε 

φια ηα κΫιε ηεο Ϋλσζεο. 

7. ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δειψζεη εγγξΪθσο αδπλακέα εθηΫιεζεο ελφο ά 

πεξηζζνηΫξσλ δξνκνινγέσλ πνπ ηνπ Ϋρνπλ αλαηεζεέ, επηθαινχκελνο αδπλακέα δηΪζεζεο ά 

εμαζθΪιηζεο ησλ απαξαέηεησλ δηθψλ ηνπ πφξσλ, ζεσξεέηαη φηη κε ηε δάισζε απηά θαη ρσξέο 

νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηαηχπσζε (γλσκνδφηεζε ά απφθαζε αξκνδένπ νξγΪλνπ) απνδΫρεηαη ηε ιχζε 

ηεο ζχκβαζεο θαη ιχεηαη απηνδέθαηα ε ζχκβαζε γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγέσλ πνπ ηνπ Ϋρνπλ 

αλαηεζεέ. Ζ δάισζε απηά δελ δχλαηαη λα αλαθιεζεέ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν. 

Άξζξν 23 

Κάξπμε Αλαδόρνπ Έθπησηνπ, Ράηξεο θαη Δγγπνδνζέα 

1  Ο αλΪδνρνο πνπ δελ πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε γηα λα ππνγξΪςεη 

ηε ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά ηελ αλΪζεζε πνπ 

Ϋγηλε ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο 

Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 θαη θαιεέηαη λα ππνγξΪςεη ηε ζχκβαζε ν ακΫζσο 

επφκελνο ζηελ θαηΪηαμε ππνςάθηνο.  

2  Ο αλΪδνρνο δελ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά ηελ αλΪζεζε ά ηε ζχκβαζε 

φηαλ: 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξΪθηεθε ά ην δξνκνιφγην δελ εθηειΫζηεθε ρσξέο δηθά ηνπ 

ππαηηηφηεηα. 

β. πληξΫρνπλ ιφγνη αλσηΫξαο βέαο. 

3  ηνλ αλΪδνρν πνπ θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιινληαη κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007, ην νπνέν ππνρξεσηηθΪ θαιεέ 

ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ αζξνηζηηθΪ ά δηαδεπθηηθΪ, νη παξαθΪησ θπξψζεηο: 
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α. ΚαηΪπησζε, νιηθά ά κεξηθά, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηΪ πεξέπησζε. 

β.  ΔθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ κεηαθνξΪο καζεηψλ ζε βΪξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ. 

ΚΪζε Ϊκεζε ά Ϋκκεζε πξνθαινχκελε δεκέα πνπ ζα πξνθχςεη θαηαινγέδεηαη ζε βΪξνο ηνπ 

Ϋθπησηνπ αλαδφρνπ. Ο θαηαινγηζκφο απηφο γέλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξέπησζε πνπ δελ 

πξαγκαηνπνηεέηαη λΫα κέζζσζε γηα ηελ εθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ, θαηΪ ηα παξαπΪλσ νξηδφκελα. 

ηελ πεξέπησζε απηά, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γέλεηαη θαη κε βΪζε ηηο αξρΫο 

ηεο θαιάο πέζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

4 .ε πεξέπησζε πνπ ε εθηΫιεζε δξνκνινγένπ κεηαθνξΪο καζεηψλ ζε βΪξνο εθπηψηνπ 

κεηαθνξΫα γέλεηαη κε ηξνπνπνέεζε φξσλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλΪζεζεο ά ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο 

νπνέεο θεξχρζεθε Ϋθπησηνο, θαηΪ πεξέπησζε, θαηΪ ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο ζε βΪξνο ηνπ, 

ιακβΪλεηαη ππφςε ε δηαθνξΪ πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ε 

νπνέα ζπκςεθέδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. 

5. Αλ αλΪδνρνο δελ πξνζΫξρεηαη κΫζα ζηελ πξνζεζκέα πνπ ηνπ νξέζηεθε γηα λα ππνγξΪςεη 

ηελ ζρεηηθά ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ά αλΪζεζε πνπ 

Ϋγηλε ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε δηθαέσκα πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, κε απφθαζε ηεο αξκφδηαο 

Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, χζηεξα 

απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Με ηελ έδηα δηαδηθαζέα, ν 

αλΪδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θΪζε δηθαέσκΪ ηνπ πνπ 

απνξξΫεη απ’ απηά, εθφζνλ δελ εθηειεέ εγθαέξσο θαη πξνζεθφλησο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο 

παξνχζαο δηαθάξπμεο ην κεηαθνξηθφ Ϋξγν.  

6. Ο αλΪδνρνο θεξχζζεηαη Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλΪζεζε ά ζχκβαζε, 

επηβΪιιεηαη, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ 

ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ. 118/2007, ε νπνέα ππνρξεσηηθΪ θαιεέ ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρά εμεγάζεσλ νιηθά 

θαηΪπησζε ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνράο ά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηΪ πεξέπησζε.  

7. ε πεξέπησζε κεηακΫιεηαο ηνπ επηιεγΫληνο Αλαδφρνπ θαη γεληθΪ ζηελ πεξέπησζε 

ππαλαρψξεζάο ηνπ γηα νπνηνδάπνηε ιφγν θαη πξηλ ππνγξαθεέ ε ζρεηηθά ζχκβαζε, ε Τπεξεζέα Ϋρεη 

ην δηθαέσκα λα επηβΪιιεη αζξνηζηηθΪ θαηΪ ηελ θξέζε ηεο, ηηο πην θΪησ θπξψζεηο: ν επηιεγεέο 

θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθΪ Ϋθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε πνπ Ϋγηλε ζην φλνκΪ ηνπ θαη απφ θΪζε 

δηθαέσκα ηνπ πνπ απνξξΫεη απφ απηάλ, ππνρξενχηαη θαη βαξχλεηαη κε ηα Ϋμνδα επαλΪιεςεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ελψ θαηαπέπηεη πνηληθά ξάηξα ππΫξ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ θαη ζε βΪξνο ηνπ 

επηιεγΫληνο Αλαδφρνπ χςνπο ηζφπνζνπ κε ην χςνο ηεο εγγπεηηθάο επηζηνιάο ζπκκεηνράο ζηνλ 

δηαγσληζκφ θαη θαηαπέπηεη ηαπηφρξνλα ππΫξ ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ θαη ζε βΪξνο ηνπ 

επηιεγΫληνο Αλαδφρνπ θαη ε εγγχεζε ζπκκεηνράο γηα ηελ εέζπξαμε ηεο πνηληθάο ξάηξαο, ρσξέο λα 

απνθιεέεηαη ζηελ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ λα αμηψζεη επηπιΫνλ ζεηηθά ά απνζεηηθά δεκέα πνπ 

ηπρφλ ζα ππνζηεέ απφ απηά ηελ αζΫηεζε. ηελ πεξέπησζε απηά ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ  Ϋρεη 

θαη δπλαηφηεηα λα θαηαθπξψζεη ηνλ δηαγσληζκφ ζηνλ ακΫζσο επφκελν θαηΪ ζεηξΪ βαζκνιφγεζεο 

ζπκκεηΫρνληα. 

Ζ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ζα παξακεέλεη θαηαηεζεηκΫλε ζηελ ΠεξηθΫξεηα 

Ηνλέσλ Νάζσλ κΫρξη ηελ νινθιάξσζε ηνπ Ϋξγνπ. ε πεξέπησζε παξΪβαζεο θΪπνηνπ φξνπ ηεο 

ζχκβαζεο πνπ ζα ζπλαθζεέ θαζψο θαη ζε πεξέπησζε πιεκκεινχο Ϊζθεζεο ησλ ππνρξεψζεσλ ηνπ 

Αλαδφρνπ, ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ δηαηεξεέ ην δηθαέσκα ηεο αδεκέσο γηα απηάλ θαηαγγειέαο 

ηεο ζχκβαζεο θαη θάξπμεο ηνπ Αλαδφρνπ εθπηψηνπ σο θαη αληηθαηΪζηαζεο ηνπ Αλαδφρνπ, ελψ 

ηαπηφρξνλα δηθαηνχηαη λα απαηηάζεη θΪζε Ϊιιε ζεηηθά θαη απνζεηηθά δεκέα απφ ηνλ ΑλΪδνρν. 

ηελ πην πΪλσ πεξέπησζε, ε εγγχεζε θαιάο εθηΫιεζεο θαηαπέπηεη ππΫξ ηεο  

ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, θαη ζε βΪξνο ηνπ Αλαδφρνπ, ιφγσ πνηληθάο ξάηξαο ρσξέο λα 

απνθιεέεηαη πεξαηηΫξσ αμέσζε ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ θαηΪ ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ 

απνθαηΪζηαζε θΪζε εέδνπο δεκέαο.  



35 

 

Σν θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν ζην νπνέν ζα αλαηεζεέ ε πξνκάζεηα, ππνρξενχηαη εληφο δΫθα 

(10) εκεξψλ, απφ ηε ιάςε ηεο ζρεηηθάο Ϋγγξαθεο εηδνπνέεζάο ηνπ, λα πξνζΫιζεη λα ππνγξΪςεη ηε 

ζχκβαζε, πξνζθνκέδνληαο φια ηα απαξαέηεηα δηθαηνινγεηηθΪ Ϋγγξαθα θαη ηελ ζρεηηθά εγγχεζε 

θαιάο εθηΫιεζεο, πθηζηΪκελνο, ζε πεξέπησζε Ϊξλεζάο ηνπ, ηηο παξαπΪλσ πξνβιεπφκελεο 

θπξψζεηο θαη ζπλΫπεηεο. 

ΚαηΪ ησλ απνθΪζεσλ επηβνιάο θπξψζεσλ, δχλαληαη λα αζθεζνχλ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο 

θεέκελεο δηαηΪμεηο Ϋλδηθα κΫζα. 

Άξζξν 24 

Τπεξγνιαβέα 

Ο αλΪδνρνο δελ επηηξΫπεηαη λα αλαζΫζεη νπνηνδάπνηε κΫξνο ηνπ Ϋξγνπ ππεξγνιαβηθΪ ζε 

ηξέην θπζηθφ ά λνκηθφ πξφζσπν. 

Άξζξν 25 

Οινθιάξσζε ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε ζεσξεέηαη φηη εθηειΫζηεθε φηαλ: 

1. Έρεη νινθιεξσζεέ ην Ϋξγν ηεο κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ κε ηε ιάμε ηνπ ζρνιηθνχ Ϋηνπο ά 

ιφγσ ιάμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Έγηλε ε απνπιεξσκά ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο, αθνχ πξνεγνπκΫλσο επηβιάζεθαλ ηπρφλ 

θπξψζεηο ά εθπηψζεηο. 

3. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπΫο ζπκβαηηθΫο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα 

κΫξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθΫο εγγπάζεηο θαηΪ ηα πξνβιεπφκελα απφ ηε ζχκβαζε. 

Άξζξν 26 

Σξόπνο ΜεηαθνξΪο ησλ καζεηώλ  

θαη ππνρξεώζεηο κεηαθνξΫαο 

1. Τπνρξεψζεηο πνπ αλαιακβΪλεη  Ϋθαζηνο αλΪδνρνο: 

α. Να δηαζΫηεη γηα φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζρνιηθάο ρξνληΪο θαηΪ ηηο θαζνξηζκΫλεο εκΫξεο θαη 

ψξεο ιεηηνπξγέαο ησλ ζρνιεέσλ ηα απαηηνχκελα ιεσθνξεέα θαη ινηπΪ νράκαηα γηα ηε κεηαθνξΪ 

ησλ καζεηψλ γηα ηα δξνκνιφγηα πνπ ηνπ Ϋρνπλ αλαηεζεέ.  

β. Να αθνινπζεέ ηα δξνκνιφγηα ζχκθσλα κε ηελ πεξηγξαθά ηνπο ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε. 

2. Γξνκνιφγηα – δηαδξνκΫο ιεσθνξεέσλ θαη ινηπψλ νρεκΪησλ: 

α. ΚΪζε φρεκα ζα παξαιακβΪλεη ηνπο καζεηΫο κπξνζηΪ απφ ηνλ ηφπν δηακνλάο ηνπο 

πξνθεηκΫλνπ γηα καζεηΫο ΜΔΑ κε θηλεηηθΪ πξνβιάκαηα ά απφ ζπγθεθξηκΫλν ηφπν ζπγθΫληξσζεο 

γηα ηνπο ινηπνχο καζεηΫο. ΚαηΪ ηελ επηζηξνθά ζα παξαδέδνληαη νη καζεηΫο ζηα ζεκεέα, απφ ηα 

νπνέα εέραλ παξαιεθζεέ. 

β. Σν δξνκνιφγην ηνπ νράκαηνο ζα ηξνπνπνηεέηαη φηαλ ζην ζρνιεέν εγγξΪθνληαη ά 

κεηεγγξΪθνληαη καζεηΫο ά αιιΪδεη ε θαηνηθέα ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιεπφκελεο πξνυπνζΫζεηο 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο. Ζ κε εθηΫιεζε ηεο κεηαθνξΪο δελ δηθαηνινγεέηαη παξΪ κφλν ζε 

δηαθνπά ηεο νδηθάο γξακκάο ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ ζπλζεθψλ θαη ινηπψλ απξφβιεπησλ 

θαηαζηΪζεσλ (θαηαιάςεηο νδνζηξσκΪησλ θ.ι.π.). 

γ. Ζ ψξα Ϊθημεο θαη αλαρψξεζεο απφ ην ζρνιεέν ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ κε ηελ Ϋλαξμε 

ηεο ζχκβαζεο, θαζ’ ππφδεημε ησλ δηεπζπληψλ ησλ ζρνιεέσλ. Σπρφλ αιιαγΫο, σο πξνο ηελ ψξα ησλ 

δξνκνινγέσλ ά ηνλ αξηζκφ ησλ ζηΪζεσλ ζα γέλνληαη κφλν απφ ηνλ δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ, χζηεξα 

απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλεέο/θεδεκφλεο θαη ηνλ αλΪδνρν θαη γλσζηνπνέεζε ηεο αιιαγάο ζηελ 

ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ. Ζ ηπρφλ απφθιηζε σο πξνο ηελ ψξα Ϊθημεο ά αλαρψξεζεο ησλ 

ιεσθνξεέσλ δελ ζα πξΫπεη λα ππεξβαέλεη ηα δεθαπΫληε (15) ιεπηΪ ηεο ψξαο. 

3. Σάξεζε σξαξέσλ 

α. Σα δξνκνιφγηα πξΫπεη λα εθηεινχληαη επηκειψο θαη ρσξέο θαζπζηεξάζεηο. Ο αλΪδνρνο 

πξΫπεη λα δψζεη ηδηαέηεξε πξνζνρά ζηελ αθξέβεηα ηεο ηάξεζεο ηνπ σξαξένπ, γηαηέ απφ απηάλ 

εμαξηΪηαη ε Ϋγθαηξε Ϋλαξμε ησλ καζεκΪησλ θαη ε αζθαιάο θαη απξφζθνπηε κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ. 

β. Σν πξσέ θΪζε φρεκα πξΫπεη λα βξέζθεηαη ζηελ νξηζκΫλε ψξα αλαρψξεζάο ηνπ, ζην 

θαζνξηζκΫλν ζεκεέν ζπλΪληεζάο ηνπ ζπλνδεπφκελν κε ηνλ ηπρφλ ζπλνδφ. εκεηψλεηαη φηη ε 
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θαζπζηΫξεζε Ϊθημεο ηνπ νράκαηνο ζηελ αθεηεξέα, δελ ππνθαζέζηαηαη κε ηελ Ϋγθαηξε Ϊθημε ηνπ 

νράκαηνο ζην ζρνιεέν. 

γ. Γηα ηελ αλαρψξεζε απφ ην ζρνιεέν, κεηΪ ηε ιάμε ησλ καζεκΪησλ, θΪζε φρεκα πξΫπεη λα 

βξέζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιεένπ ά ζηνλ ρψξν ζην ρξφλν πνπ Ϋρεη ζπκθσλεζεέ κεηΪ ηελ ιάμε ησλ 

καζεκΪησλ. 

δ. Οη κεηαθεξφκελνη καζεηΫο νθεέινπλ λα βξέζθνληαη ην πξσέ Ϋγθαηξα ζην θαζνξηζκΫλν 

ζεκεέν, δειαδά, ηνπιΪρηζηνλ δΫθα (10) ιεπηΪ ηεο ψξαο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκΫλε ψξα 

αλαρψξεζεο απφ ηελ αθεηεξέα ά δηΫιεπζεο απφ ηηο ζηΪζεηο. ΠξΫπεη λα θΪζνληαη άζπρα ζηα 

θαζέζκαηα, θνξψληαο ηηο δψλεο αζθαιεέαο θαη λα κελ ελνρινχλ ηνλ νδεγφ ά ηνπο ζπκκαζεηΫο 

ηνπο. 

ε. ε πεξέπησζε θαηΪ ηελ νπνέα ην φρεκα πεξΪζεη απφ ηα θαζνξηζκΫλα ζεκεέα 

παξΪδνζεο θαη παξαιαβάο λσξέηεξα απφ ηελ θαζνξηζκΫλε ψξα, εέλαη ππνρξεσκΫλν λα πεξηκΫλεη 

κΫρξη λα νινθιεξσζεέ ε παξαιαβά ά ε παξΪδνζε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. Ο θαζνξηζκφο ησλ 

ζεκεέσλ θαη ν ρξφλνο επηβέβαζεο ά απνβέβαζεο, ηδέσο ζηα επηβαηηθΪ δεκνζέαο ρξάζεσο, νξέδνληαη 

απφ ηνλ Γηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ χζηεξα απφ πξφηαζε ηνπ κεηαθνξΫα. Δπέζεο, ζηελ πεξέπησζε 

κεηαθνξΪο λεπέσλ θαη Αηφκσλ κε ΔηδηθΫο ΑλΪγθεο ν δηεπζπληάο ηνπ λεπηαγσγεένπ νξέδεη κε 

Ϋγγξαθν ηνπ πνπ θνηλνπνηεέ ζηελ κεηαθνξΫα ην ζεκεέν θαη ηνλ ηξφπν παξΪδνζεο ζηε ζρνιηθά 

κνλΪδα.  

ζη. ε πεξέπησζε πνπ ν αλΪδνρνο δελ πξαγκαηνπνηάζεη ηα δξνκνιφγηα πνπ ηνπ Ϋρνπλ 

αλαηεζεέ, κε ππαηηηφηεηΪ ηνπ, ηφηε απηφ ζπλεπΪγεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. Δπέζεο, ζε 

πεξέπησζε θαζπζηΫξεζεο ζηελ αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξεένπ απφ ηελ αθεηεξέα ά ηελ Ϊθημά ηνπ ζην 

ζρνιεέν ά απνρψξεζάο ηνπ απφ απηφ, επηβΪιινληαη νη πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

δ. Οη ζρεηηθΫο απνθΪζεηο επηβνιάο θπξψζεσλ-πξνζηέκσλ επηβΪιινληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθά 

Δπηηξνπά ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 κεηΪ απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο 

ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ.118/2007 δηφηη ζχκθσλα κε ηηο δηαηΪμεηο ηεο παξαγξΪθνπ 3 ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 

ε επηηξνπά απηά εέλαη αξκφδηα λα γλσκνδνηεέ θαη γηα θΪζε ζΫκα πνπ πξνθχπηεη θαηΪ ηελ εθηΫιεζε 

ηεο ζχκβαζεο. 

4. ΑληηθαηΪζηαζε ιεσθνξεέσλ θαη ινηπψλ νρεκΪησλ 

α. Ο αλΪδνρνο δηαβεβαηψλεη φηη ζα Ϋρεη ζηε δηΪζεζά ηνπ Ϋλα φρεκα αλΪινγν θαη εμέζνπ 

θαηΪιιειν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο, σο εθεδξηθφ, γηα ηελ Ϊκεζε θαη θαλνληθά 

αληηθαηΪζηαζε θΪζε νράκαηνο, πνπ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν ά αηηέα ζα καηαέσλε ηελ αθξηβά θαη 

θαλνληθά εθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ. 

β. ε πεξέπησζε πνπ απηφ δελ εέλαη δπλαηφ, ν αλΪδνρνο βαξχλεηαη κε ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο 

ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηε ρξάζε ηνπ πξνζθνξφηεξνπ κΫζνπ (ηαμέ ά ιεσθνξεένπ). 

γ. Ο αλΪδνρνο αλαιακβΪλεη ηελ ππνρξΫσζε θΪζε ιεσθνξεέν θαη Ϊιιν φρεκα, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεέ λα εέλαη ηΫηνηαο ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε λα εμππεξεηεέ ηνπο καζεηΫο θαη καζάηξηεο, 

πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θΪζε δξνκνιφγην. 

δ. Ο αλΪδνρνο δεζκεχεηαη φηη ζα δηαζΫηεη ηα νράκαηα, πνπ αλαθΫξνληαη ζηε ζχκβαζά ηνπ γηα 

ηε κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο. Γελ επηηξΫπεηαη ε 

αληηθαηΪζηαζά ηνπο κε Ϊιια ρσξέο ιφγν. ΑληηθαηΪζηαζε επηηξΫπεηαη κφλν ιφγσ βιΪβεο ηνπ 

νράκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηΫο, ηνχην γλσζηνπνηεέηαη εγθαέξσο ζηνλ δηεπζπληά ηνπ 

ζρνιεένπ. 

ε. ε πεξέπησζε πψιεζεο ηνπ νράκαηνο, πξΫπεη λα πεξηιακβΪλεηαη ζην πσιεηάξην 

ζπκβφιαην φξνο φηη ν λΫνο αγνξαζηάο ππνρξενχηαη λα ζπλερέζεη ηελ εθηΫιεζε ηεο εξγαζέαο, 

ζχκθσλα κε φζα θαζνξέδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

5. Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 

α. Απαγνξεχεηαη ε εέζνδνο θαη ε παξακνλά ζηα ιεσθνξεέα θΪζε πξνζψπνπ εθηφο απφ ηνλ 

νδεγφ, ηνπο κεηαθεξφκελνπο καζεηΫο θαη καζάηξηεο θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, πνπ, ελδερνκΫλσο, 

κεηαθΫξνληαη. 

β. Ο αλΪδνρνο εέλαη ππνρξεσκΫλνο λα δηαηεξεέ αξρεέν κε ην πξνζσπηθφ θαη ηηο ψξεο 

εθηΫιεζεο ηνπ δξνκνινγένπ ηεο κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, λα επνπηεχεη ηελ 
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θαλνληθά εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο κεηαθνξΪο θαη λα αλαιακβΪλεη ηελ Ϊκεζε ξχζκηζε θΪζε 

ζρεηηθνχ δεηάκαηνο, πνπ πξνθχπηεη ά ηελ Ϊξζε θΪζε Ϊιιεο αλσκαιέαο ά εκπνδένπ θαη γεληθΪ λα 

ιακβΪλεη, ρσξέο ρξνλνηξηβά, θΪζε θαηΪιιειν κΫηξν γηα ηελ θαλνληθά εθηΫιεζε ηνπ Ϋξγνπ ηεο 

κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

γ. ε πεξέπησζε εγγξΪθσλ θαηαγγειηψλ ησλ γνλΫσλ/θεδεκφλσλ γηα πιεκκειά 

εθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ, πνπ ππνβΪιινληαη ζηνλ δηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ, ν ηειεπηαένο, αθνχ 

ειΫγμεη ηελ αθξέβεηα ησλ θαηαγγειινκΫλσλ θαη δηαπηζηψζεη φηη επζηαζνχλ, εηζεγεέηαη ηελ επηβνιά 

ησλ πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ. 

δ. ΚΪζε παξΪβαζε ησλ παξαπΪλσ φξσλ επηζχξεη ηηο ζπλΫπεηεο πνπ πξνβιΫπνληαη απφ 

ηε δηαθάξπμε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηΪμεηο ηεο λνκνζεζέαο. 

6. Σξνπνπνηάζεηο ησλ δξνκνινγέσλ 

α. ε πεξέπησζε πνπ θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο ζρνιηθάο πεξηφδνπ δεκηνπξγεζνχλ λΫεο 

αλΪγθεο κεηαθνξΪο γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν, δχλαηαη ν ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ λα πξνβεέ ζε 

ηξνπνπνέεζε πθηζηακΫλσλ δξνκνινγέσλ ηελ νπνέα Ϋθαζηνο αλΪδνρνο απνδΫρεηαη Ϊλεπ 

αληηξξάζεσο ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο ΚΤΑ θαη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο. 

β. Οη αλΪδνρνη παξαηηνχληαη απφ θΪζε αμέσζε απνδεκέσζεο Ϋλαληη ηεο ΠεξηθΫξεηαο 

Ηνλέσλ Νάζσλ, ζε πεξέπησζε θαηΪξγεζεο ά ζχκπηπμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ. 

7. Οδεγνέ – πλνδνέ. 

α. Οη κεηαθηλάζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιεέσλ θαη φπνηε απηφ 

θξέλεηαη απαξαέηεην πξνθεηκΫλνπ γηα καζεηΫο ηεο πξσηνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο ζα γέλνληαη κε ηε 

ζπλνδεέα ζπλνδψλ, πνπ ε απνδεκέσζά ηνπο βαξχλεη ηνπο αλΪδνρνπο. Σν θφζηνο ησλ ζπλνδψλ 

ζπκπεξηιακβΪλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο Τπεξεζέαο θαη Ϋρεη ζπλεθηηκεζεέ ζηελ πξνζθνξΪ 

Ϋθαζηνπ αλαδφρνπ. 

β. Οη νδεγνέ ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιεσθνξεέσλ ζα Ϋρνπλ ππνρξεσηηθΪ ηα εθ ηνπ 

λφκνπ νξηδφκελα πξνζφληα (θαηΪιιειε επαγγεικαηηθά Ϊδεηα νδάγεζεο, πξνυπεξεζέα νδεγνχ 

θ.ι.π.). 

γ. Γηα ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο, Ϋθαζηνο αλΪδνρνο πξΫπεη λα δψζεη ζηελ 

ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ, αλ ηνπ δεηεζνχλ, ζηνηρεέα ηαπηφηεηαο, πξνυπεξεζέαο, θαη αλ ρξεηαζηεέ 

απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθνχ πγεέαο. 

δ. Ο δηεπζπληάο θΪζε ζρνιεένπ Ϋρεη δηθαέσκα λα δεηάζεη ηελ αληηθαηΪζηαζε νδεγνχ ά 

ζπλνδνχ, αλ απηφο/ά παξνπζηΪζεη δχζηξνπν ραξαθηάξα, πνπ Ϋρεη σο ζπλΫπεηα δηαπιεθηηζκνχο κε 

καζεηΫο, εθπαηδεπηηθνχο ά γνλεέο, εθφζνλ ηνχην θαηαγγειζεέ Ϋγγξαθα θαη ηεθκεξησκΫλα. ηελ 

πεξέπησζε απηά, ε ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ δχλαηαη κεηΪ ηε δηαπέζησζε ησλ θαηαγγειινκΫλσλ, 

λα δεηάζεη κΫρξη θαη ηελ αληηθαηΪζηαζε ηνπ ζπγθεθξηκΫλνπ νδεγνχ ά ζπλνδνχ απφ ηνλ αλΪδνρν, 

ππνρξεσκΫλνπ ηνπ ηειεπηαένπ λα απνδερζεέ απηά, Ϊλεπ αληηξξάζεσλ, θαη εληφο πΫληε (5) εκεξψλ 

απφ ηελ Ϋγγξαθε εηδνπνέεζε. 

ε. ΔηδηθΪ νξέδεηαη θαη ηνλέδεηαη φηη νη νδεγνέ θαη νη ζπλνδνέ ησλ ιεσθνξεέσλ νθεέινπλ 

λα εέλαη ελδεδπκΫλνη εππξεπψο θαη ε ζπκπεξηθνξΪ ηνπο πξνο ηνπο καζεηΫο/καζάηξηεο, ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλεέο θ.ι.π. λα εέλαη επγεληθά, άξεκε θαη ζνβαξά. 
8. Λεσθνξεέα θαη ΔπηβαηηθΪ Οράκαηα. 

α. Ζ κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζα γέλεηαη απνθιεηζηηθΪ θαη κφλν κε 

ιεσθνξεέα ά επηβαηηθΪ νράκαηα Γ.Υ., πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθΫο θαη πξνυπνζΫζεηο, πνπ 

νξέδνπλ νη ηζρχνληεο ζρεηηθνέ λφκνη, πξνεδξηθΪ δηαηΪγκαηα, ππνπξγηθΫο απνθΪζεηο θαη 

αζηπλνκηθΫο δηαηΪμεηο γηα ηε κεηαθνξΪ καζεηψλ πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο. 

β. Σα νράκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα εέλαη ζε Ϊξηζηε ιεηηνπξγηθά θαηΪζηαζε, 

γεληθά εκθΪληζε θαη θαζαξΪ. Θα Ϋρνπλ απαξαέηεηα ελεκεξσκΫλν πηζηνπνηεηηθφ θαηαιιειφηεηαο 

(Κ.Σ.Δ.Ο.), δειαδά ην ηειεπηαέν πηζηνπνηεηηθφ απφ δεκφζην ά ηδησηηθφ Κ.Σ.Δ.Ο., ζχκθσλα κε ηνλ 

λφκν. Σα νράκαηα ζα θΫξνπλ ππνρξεσηηθΪ ζχζηεκα αζχξκαηεο επηθνηλσλέαο ά θηλεηάο 

ηειεθσλέαο, γηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ην κε ην γξαθεέν ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα ζρνιεέα 

πνπ εμππεξεηεέ. Έθαζηνο αλΪδνρνο ππνρξεψλεηαη λα γλσζηνπνηάζεη ην ζχζηεκα απηφ ζηνλ 

δηεπζπληά θΪζε ζρνιεένπ πνπ εμππεξεηεέ. Δπέζεο, ζα δηαζΫηνπλ θιηκαηηζκφ (δεζηφ-θξχν). 
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γ. Σα ιεσθνξεέα ζα Ϋρνπλ επαξθά αξηζκφ ζΫζεσλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ 

ζα κεηαθΫξνπλ. ε θακέα πεξέπησζε δελ επηηξΫπεηαη λα ππΪξρνπλ ππεξΪξηζκνη ά φξζηνη επηβΪηεο. 

Ζ πξνζθνξΪ ησλ δηαγσληδνκΫλσλ ζα πεξηιακβΪλεη επαθξηβψο ηνλ ηχπν ησλ νρεκΪησλ, πνπ 

αλαθΫξνληαη ζηνλ νηθεέν πέλαθα ηνπ Παξαξηάκαηνο ηεο Γηαθάξπμεο. 

δ. Οη αλΪδνρνη εέλαη νη κφλνη ππεχζπλνη απΫλαληη ζηνλ λφκν γηα ηελ ηάξεζε ησλ 

παξαπΪλσ φξσλ θαη απηφ ζα θΫξνπλ απνθιεηζηηθΪ θαη κφλνλ ηπρφλ επζχλεο. 

ζη. Οη δψλεο πξΫπεη λα εέλαη ηνπνζεηεκΫλεο ζε θαηΪιιειε ζΫζε θαη λα εέλαη θαιΪ 

ζηεξεσκΫλεο επέ ηνπ θαζέζκαηνο, ψζηε λα παξΫρνπλ ηελ επηδεηνχκελε πξνζηαζέα θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θΪζε πεξέπησζε, κεηαθνξΪο λεπέσλ θαη καζεηψλ, αλεμΪξηεηα απφ ην κάθνο 

ηεο δηαδξνκάο. 

δ. Σα ιεσθνξεέα ζα αλαγξΪθνπλ ππνρξεσηηθΪ ζε πηλαθέδεο πνπ ζα πξνζαξηψληαη ζην 

κπξνζηηλφ θαη ζην πέζσ κΫξνο ηνπ απηνθηλάηνπ ηε ιΫμε ΥΟΛΗΚΟ. 

9. Αζθαιηζηηθά ΚΪιπςε. 

α. ΚΪζε ιεσθνξεέν ά Ϊιιν φρεκα, θχξην ά εθεδξηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεέηαη απφ ηνλ 

αλΪδνρν γηα ην Ϋξγν ηεο κεηαθνξΪο, πξΫπεη λα Ϋρεη πιάξε αζθαιηζηηθά θΪιπςε φισλ ησλ 

επηβαηλφλησλ γηα αηπράκαηα θαη πιηθΫο δεκέεο, φπσο επέζεο θαη ηελ θαηΪ λφκν αζθαιηζηηθά 

θΪιπςε γηα αζηηθά επζχλε Ϋλαληη ηξέησλ θαη γηα πιηθΫο δεκέεο. 

β. Ζ δηΪξθεηα ησλ αλσηΫξσ αζθαιέζεσλ πξΫπεη λα θαιχπηεη ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο 

ζχκβαζεο κεηαθνξΪο ζε δηαθνξεηηθά πεξέπησζε ν αλΪδνρνο, ζην πιαέζην ηεο απνδνράο ησλ φξσλ 

ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, δεζκεχεηαη γηα ηελ Ϋγθαηξε θαη πξνζάθνπζα αλαλΫσζε ηνπο. Σα 

αζθαιηζηάξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθΪ επηβαέλνληεο θαη ηξέηνπο θαζ’ φιε ηε δηΪξθεηα 

ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Έθαζηνο αλΪδνρνο εγγπΪηαη φηη φια ηα ιεσθνξεέα θαη ηα ινηπΪ νράκαηα, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηάζεη, ζα Ϋρνπλ ηνπιΪρηζηνλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν ειΪρηζηε αζθαιηζηηθά 

θΪιπςε γηα ζσκαηηθΫο βιΪβεο επηβαηλφλησλ θαη ηξέησλ θαη γηα πιηθΫο δεκέεο ηξέησλ. 

δ. Σελ επζχλε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απφ ηε ζηηγκά ηεο παξαιαβάο γηα 

επηβέβαζά ηνπο ζην κεηαθνξηθφ κΫζν, κΫρξη ηελ απνβέβαζε γηα παξΪδνζά ηνπο ζηα ζπκθσλεκΫλα 

ζεκεέα-ζηΪζεηο, Ϋρεη ν νδεγφο θαη ν/ε ζπλνδφο ηνπ νράκαηνο. 

ε. Έθαζηνο αλΪδνρνο επζχλεηαη γηα ηνπο καζεηΫο θαη καζάηξηεο, πνηληθΪ θαη αζηηθΪ, 

γηα ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο, φζν απηνέ βξέζθνληαη κΫζα ζηα ιεσθνξεέα, αιιΪ θαη θαηΪ ηελ επηβέβαζε 

θαη απνβέβαζά ηνπο. 

10. Σηκνιφγεζε ΣξνπνπνηεκΫλσλ ΤθηζηΪκελσλ δξνκνινγέσλ – πιεξσκά αλαδφρσλ.  

α. Σπρφλ ηξνπνπνέεζε ησλ αξρηθψλ δξνκνινγέσλ ηεο δηαθάξπμεο γέλεηαη ζχκθσλα κε ην 

καζεκαηηθφ ηχπν πνπ ηζρχεη ιακβΪλνληαο ππφςε θαη ηελ Ϋθπησζε ηεο πξνζθνξΪο ηνπ αλαδφρνπ 

ηνπ δξνκνινγένπ. 

β. Ζ πιεξσκά ησλ αλαδφρσλ γέλεηαη ζχκθσλα κε ηε πξνζθνξΪ ηνπο. Ζ δαπΪλε γηα ηα 

ιεσθνξεέα αλΪ δξνκνιφγην θαη κάλα ππνινγέδεηαη ζχκθσλα κε ηε κΫζε ηηκά θαπζέκνπ ηνπ κελφο 

φπσο νξέδεηαη απφ ηηο αξκφδηεο ηνπηθΫο αξρΫο. 

Οη πιεξσκΫο ζα γέλνληαη ζε EURO. Γηα ηελ πιεξσκά ηνπ ν αλΪδνρνο νθεέιεη λα 

πξνζθνκέζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν δηθαηνινγεηηθΪ θαζψο θαη ηεο θνξνινγηθά θαη 

αζθαιηζηηθάο ελεκεξφηεηαο.  

Δπέζεο, δελ αλαγλσξέδεηαη θακέα πξνυπφζεζε ά δπλαηφηεηα αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ηηκάκαηνο 

κεηΪ ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ πιελ ησλ πεξηπηψζεσλ πνπ πξνβιΫπεη ε ζρεηηθά ΚΤΑ. 

11. Καηαβνιά απνδεκέσζεο 

Ζ θαηαβνιά ηεο απνδεκέσζεο κεηαθνξηθνχ Ϋξγνπ ζηνπο αλαδφρνπο γέλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

πξνζθνξΪ ηνπο Ϋηζη φπσο απηά αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε ηε κΫζε ηηκά θαπζέκνπ ηνπ κελφο 

φπσο νξέδεηαη απφ ην παξαηεξεηάξην ηηκψλ ηνπ Τπνπξγεένπ ΑλΪπηπμεο γηα ηνλ λνκφ. Ζ 

αλαπξνζαξκνγά ηνπ ζπκβαηηθνχ θφζηνπο δξνκνινγένπ ιφγσ κεληαέαο δηαθνξνπνέεζεο ηεο ηηκάο 

ηνπ θαπζέκνπ ππνινγέδεηαη ζχκθσλα κε ηελ παξαθΪησ ζρΫζε: 

Γηα ιεσθνξεέα  

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

Όπνπ: 
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Ν.Κ.Γ.Δ.  = ΝΫν Κφζηνο Γξνκνινγένπ κελφο ΔθηΫιεζεο ηεο χκβαζεο 

Α..Α.Γ  = Αξρηθφ πκβαηηθφ Κφζηνο Γξνκνινγένπ 

Μ.Κ.Γ.Δ. = ΜΫγηζην Κφζηνο Γξνκνινγένπ πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο 

ηνπ Παξαξηάκαηνο κε ηηκά θαπζέκνπ κελφο πνπ εθηειεέηαη ε ζχκβαζε 

Μ.Κ.Γ.Γ.. =ΜΫγηζην Κφζηνο Γξνκνινγένπ απφ ηνπο καζεκαηηθνχο ηχπνπο ηνπ Παξαξηάκαηνο 

κε ηηκά θαπζέκνπ κε ηελ νπνέα δεκνπξαηάζεθε ε ζχκβαζε 

Γηα ηα ΓΥ ΔπηβαηηθΪ  ην θόζηνο δξνκνινγένπ δελ αλαπξνζαξκόδεηαη. 

12. Αλαπξνζαξκνγά Σκάκαηνο 

ε πεξέπησζε αλαπξνζαξκνγάο ηκάκαηνο ιφγσ ηξνπνπνέεζεο δξνκνινγένπ ην λΫν 

ζπκβαηηθφ θφζηνο γηα θΪζε δξνκνιφγην ηνπ ηκάκαηνο πνπ ηξνπνπνηεέηαη ππνινγέδεηαη ζχκθσλα κε 

ηελ παξαθΪησ ζρΫζε: 

Γηα ιεσθνξεέα θαη ΓΥ ΔπηβαηηθΪ 

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

Όπνπ:  

Ν..Α.Γ. = ΝΫν πκβαηηθφ Κφζηνο Γξνκνινγένπ 

Α..Α.Γ  = Αξρηθφ πκβαηηθφ Κφζηνο Γξνκνινγένπ 

Ν.Μ.Κ.Γ. = ΝΫν ΜΫγηζην Κφζηνο Γξνκνινγένπ πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηνπο καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο ηνπ Παξαξηάκαηνο ζχκθσλα κε ηα ρηιηφκεηξα ηεο λΫαο δηαδξνκάο ηνπ δξνκνινγένπ θαη 

ηελ έδηα ηηκά θαπζέκνπ θαη δηπινχ ηηκνινγένπ ηεο δηαθάξπμεο  

Α.Μ.Κ.Γ. = Αξρηθφ ΜΫγηζην Κφζηνο Γξνκνινγένπ πνπ ππνινγέδεηαη απφ ηνπο καζεκαηηθνχο 

ηχπνπο ηνπ Παξαξηάκαηνο ηεο ΚΤΑ ζχκθσλα κε ηα ρηιηφκεηξα ηεο αξρηθάο  δηαδξνκάο ηνπ 

δξνκνινγένπ θαη ηελ έδηα ηηκά θαπζέκνπ θαη δηπινχ ηηκνινγένπ ηεο δηαθάξπμεο. 

13. Γελ θαηαβΪιιεηαη απνδεκέσζε ζηνπο κεηαθνξεέο: 

 Γηα ηηο εκΫξεο πνπ δε ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεέα, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ην 

Γηεπζπληά ηνπ ζρνιεένπ.  

 Γηα ηηο εκΫξεο πνπ δελ πξνζΫξρνληαη νη καζεηΫο ζην ζρνιεέν ιφγσ θαηΪιεςεο, απεξγέαο 

ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ην Γηεπζπληά ηνπ 

ζρνιεένπ.  

 ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηεζνχλ δξνκνιφγηα ιφγσ θαθνθαηξέαο, εθφζνλ ηα 

ζρνιεέα παξακεέλνπλ θιεηζηΪ κε απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ. 

 ηηο πεξηπηψζεηο, πνπ δελ γέλεηαη ε κεηαθνξΪ, ιφγσ αζζΫλεηαο θΪπνηνπ ά θΪπνησλ 

καζεηψλ.  

 Όηαλ δελ πξαγκαηνπνηεζεέ δξνκνιφγην, απφ ππαηηηφηεηα ηνπ αλαδφρνπ. 

Άξζξν 27 

Κξαηάζεηο πνπ βαξύλνπλ ηνλ ΑλΪδνρν 

Οη θξαηάζεηο θαη θφξνη επέ ηεο ζπλνιηθάο ζπκβαηηθάο αμέαο βαξχλνπλ ηνλ αλΪδνρν, άηνη: 

 - ΤπΫξ ΜΣΠΤ 3%. 

 - Υαξηφζεκν 2% επέ ηνπ ΜΣΠΤ. 

 - Ο.Γ.Α ραξηνζάκνπ 20% επέ ηνπ ραξηνζάκνπ ηνπ ΜΣΠΤ.  

 - Φφξνο 8% επέ ηεο αμέαο θαη κεηΪ ηελ αθαέξεζε ησλ θξαηάζεσλ.  

 - ΚξΪηεζε Δληαέαο Αξράο πκβΪζεσλ (Δ.Α.. 0,1%) επέ  ηεο αξρηθάο, θαζψο θαη θΪζε 

ζπκπιεξσκαηηθάο ζχκβαζεο γηα ηελ θΪιπςε ησλ ιεηηνπξγηθψλ αλαγθψλ ηεο Δληαέαο 

ΑλεμΪξηεηεο Αξράο Γεκνζέσλ πκβΪζεσλ. 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Δ 

ΛΟΗΠΑ ΘΔΜΑΣΑ 

Άξζξν 28 

Παξνρά Γηεπθξηλάζεσλ &  

ΓηαζθΪιηζε Ηζόηεηαο ζηελ Πξόζβαζε ησλ Πιεξνθνξηώλ 

Οη παξαιάπηεο ηεο Γηαθάξπμεο ζα πξΫπεη λα ζπκπιεξψλνπλ κε Ϋγγξαθν ηα ζηνηρεέα ησλ 

ελδηαθεξνκΫλσλ (φπσο επσλπκέα, δηεχζπλζε, ηειΫθσλν, θαμ, δηεχζπλζε ειεθηξνληθνχ 

ηαρπδξνκεένπ), Ϋηζη ψζηε ε ΑλαζΫηνπζα Αξρά λα Ϋρεη ζηε δηΪζεζε ηεο πιάξε θαηΪινγν φζσλ 
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παξΫιαβαλ ηε δηαθάξπμε, γηα ηελ πεξέπησζε πνπ ζα άζειε λα ηνπο απνζηεέιεη ηπρφλ 

ζπκπιεξσκαηηθΪ Ϋγγξαθα ά δηεπθξηλάζεηο επ’ απηάο. Κπξέσο ζηελ πεξέπησζε πνπ ε παξαιαβά ηεο 

Γηαθάξπμεο γέλεηαη απφ ηελ ηζηνζειέδα ηεο, ν παξαιάπηεο νθεέιεη λα ελεκεξψζεη ηελ αλαζΫηνπζα 

αξρά γηα ην ελδηαθΫξνλ ηνπ, δέδνληαο ηα πιάξε ζηνηρεέα ηνπ, εηδΪιισο δε θΫξεη θακέα απνιχησο 

επζχλε κε ελεκΫξσζάο ηνπ γηα ηπρφλ δηεπθξηλάζεηο ά αιιαγΫο πνπ ελδερνκΫλσο πξνθχςνπλ ζηελ 

πνξεέα ηνπ ελ ιφγσ δηαγσληζκνχ. 

Άξζξν 29  

Υξεκαηνδόηεζε ΜεηαθνξΪο Μαζεηώλ 

(Άξζξν 8 ηεο ΚΤΑ) 

Οη δαπΪλεο κεηαθνξΪο ησλ καζεηψλ ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο βαξχλνπλ ηνπο Κ.Α.Π. ησλ 

Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ, γηα ηηο νπνέεο 

επηρνξεγεέηαη, ζηα φξηα ησλ νπνέσλ βξέζθνληαη νη ζρνιηθΫο κνλΪδεο ζηηο νπνέεο κεηαθΫξνληαη νη 

καζεηΫο. 

Σν ρξνληθφ δηΪζηεκα ην νπνέν κεζνιαβεέ, απφ ηελ εκεξνκελέα ππνβνιάο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κΫρξη ηελ εμφθιεζε ησλ ζρεηηθψλ δαπαλψλ, εμαξηΪηαη απφ ην ρξφλν, ηε 

ζπρλφηεηα θαη ην πνζφ κε ην νπνέν θΪζε θνξΪ επηρνξεγεέηαη γηα ην ζθνπφ απηφ ε ΠεξηθΫξεηα. 

Άξζξν 30 

Παξαξηάκαηα ηεο Γηαθάξπμεο 

ηελ παξνχζα δηαθάξπμε επηζπλΪπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκάκα απηάο ηα 

παξαθΪησ παξαξηάκαηα: 

ΠαξΪξηεκα Α: Γξνκνιφγηα κεηαθνξΪο καζεηψλ 

ΠαξΪξηεκα Β: ρΫδην χκβαζεο 

ΠαξΪξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Δπηζηνιάο πκκεηνράο 

ΠαξΪξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθάο Καιάο ΔθηΫιεζεο 

ΠαξΪξηεκα Δ: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθάο ΠξνζθνξΪο 

Άξζξν 31 

Γεληθνέ Όξνη 

Γηα θΪζε ζΫκα εξκελεέαο ησλ φξσλ ηεο ζα ιακβΪλνληαη ππφςε θαηΪ ζεηξΪ:  

α) Οη φξνη ηεο δηαθάξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ β) Ζ πξνζθνξΪ ηνπ αλαδφρνπ θαη γ) Οη φξνη 

ηεο ζχκβαζεο.  

Ζ ζπκκεηνρά ζην δηαγσληζκφ ζπλεπΪγεηαη πιάξε απνδνρά, εθ κΫξνπο ηνπ ππνςεθένπ, ησλ 

φξσλ δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο εμεηδηθεχνληαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε, ζην ζχλνιφ 

ηνπο. Οη φξνη ηεο παξνχζαο δηαθάξπμεο απνηεινχλ ζπκβαηηθνχο φξνπο αθφκε θαη αλ δελ νξέδνληαη 

ξεηΪ ζηε ζρεηηθά ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ θαη ζα απνηεινχλ αλαπφζπαζην κΫξνο απηάο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά δελ δεζκεχεηαη γηα ηελ ηειηθά αλΪζεζε ηεο ζχκβαζεο θαη δηθαηνχηαη 

λα ηελ αλαζΫζεη ά φρη, λα καηαηψζεη, λα αλαβΪιεη ά λα επαλαιΪβεη ηε ζρεηηθά δηαδηθαζέα, ρσξέο 

θακέα ππνρξΫσζε γηα θαηαβνιά ακνηβάο ά απνδεκέσζεο, εμ απηνχ ηνπ ιφγνπ, ζηνπο ππνςεθένπο. 

Οη ππνςάθηνη αλΪδνρνη δελ δηθαηνχληαη νπδεκέα απνδεκέσζε γηα δαπΪλεο ζρεηηθΫο κε ηε ζχληαμε 

θαη ππνβνιά ζηνηρεέσλ πνπ αλαθΫξνληαη ζηελ παξνχζα. 

Ζ ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ επηθπιΪζζεηαη λα πεξηιΪβεη ζηε ζχκβαζε πνπ ζα ππνγξαθεέ 

θαη Ϊιινπο φξνπο εμαζθαιηζηηθνχο ησλ ζπκβαηηθψλ δηθαησκΪησλ ηεο Ϋλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

Ζ Δπηηξνπάο Αμηνιφγεζεο ησλ ΑπνηειεζκΪησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

ΓηαπξαγκΪηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007, θαζψο θαη ε Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ 

Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Π.Η.Ν. επηθπιΪζζνληαη, εθφζνλ ην θξέλνπλ απαξαέηεην, λα 

θΪλνπλ ελδεηθηηθφ Ϋιεγρν επαιάζεπζεο ζηνηρεέσλ, πνπ ζα ππνβιεζνχλ απφ ηνπο ππνςεθένπο. 

Ζ ΑλαζΫηνπζα Αξρά, κε κνλνκεξά απφθαζε ηνπ αξκφδηνπ νξγΪλνπ, κπνξεέ λα πξνβαέλεη 

ζηελ θαηΪξγεζε, ζπγρψλεπζε ά επΫθηαζε ησλ δξνκνινγέσλ, φηαλ απηφ εέλαη αλαγθαέν. Ο 

αλΪδνρνο παξαηηεέηαη απφ θΪζε αμέσζε απνδεκέσζεο Ϋλαληη ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ζε 

πεξέπησζε θαηΪξγεζεο ά ζχκπηπμεο ησλ δξνκνινγέσλ. Γξνκνιφγηα πνπ πξνθεξχρζεθαλ κε ηελ 

παξνχζα θαη ελδερνκΫλσο θαηαξγεζνχλ γηα νπνηνλδάπνηε ιφγν κε κνλνκεξά απφθαζε ηνπ 

αξκφδηνπ νξγΪλνπ ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, κεηΪ ηελ Ϋλαξμε ηεο λΫαο ζρνιηθάο ρξνληΪο, παχνπλ 

λα απνηεινχλ ζπκβαηηθά ππνρξΫσζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, ρσξέο απνδεκέσζε ηνπ αλαδφρνπ. 
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ηηο πεξηπηψζεηο φπνπ ε κεηαθνξΪ ησλ καζεηψλ γέλεηαη κε ζπλδπαζκφ δξνκνινγέσλ ν 

αλΪδνρνο ά νη αλΪδνρνη ησλ δξνκνινγέσλ πνπ ζπλδπΪδνληαη, ππνρξενχληαη λα εμαζθαιέδνπλ κε 

ηνλ αλαγθαέν ζπγρξνληζκφ ηελ Ϊλεηε, απξφζθνπηε θαη ρσξέο θαζπζηεξάζεηο κεηαθνξΪ ησλ 

καζεηψλ ζηνλ ηειηθφ πξννξηζκφ ηνπο. 

Δπεηδά ν παξψλ δηαγσληζκφο δηελεξγεέηαη εθ ησλ πξαγκΪησλ κε βΪζε ηα ζηνηρεέα ηεο 

ζρνιηθάο πεξηφδνπ 2013-2014, κεηΪ ηελ Ϋλαξμε εθαξκνγάο ηεο νηθεέαο ζχκβαζεο, απηά κπνξεέ λα 

ηξνπνπνηεζεέ αλαιφγσο, κε κνλνκεξά απφθαζε ηεο ΑλαζΫηνπζαο Αξράο, σο πξνο ηα δξνκνιφγηα ά 

ηα ζηνηρεέα απηψλ, φπσο απηΪ ζα δηακνξθσζνχλ κεηΪ ηελ Ϋλαξμε εθηΫιεζάο ηεο, ζχκθσλα κε 

ζρεηηθά επηθαηξνπνέεζε, ζηελ νπνέα ζα πξνβνχλ νη ΓηεπζπληΫο ησλ νηθεέσλ ζρνιηθψλ κνλΪδσλ κε 

ηηο λΫεο εγγξαθΫο θαη απνρσξάζεηο καζεηψλ, ηα ζηνηρεέα ηεο νπνέαο ζα γλσζηνπνηάζνπλ ζηελ 

ΑλαζΫηνπζα Αξρά γηα ιάςε ηεο ζρεηηθάο απφθαζεο. 

Ο αλΪδνρνο δηαβεβαηψλεη φηη ζα Ϋρεη ζηελ δηΪζεζά ηνπ Ϋλα κεηαθνξηθφ κΫζν αλΪινγν θαη 

εμέζνπ θαηΪιιειν ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθάξπμεο σο εθεδξηθφ, γηα ηελ Ϊκεζε θαη 

θαλνληθά αληηθαηΪζηαζε θΪζε κεηαθνξηθνχ κΫζνπ πνπ γηα νπνηαδάπνηε ιφγν ά αηηέα ζα καηαέσλε 

ηελ αθξηβά θαη θαλνληθά εθηΫιεζε ηνπ δξνκνινγένπ. ε πεξέπησζε πνπ απηφ δελ εέλαη δπλαηφ ν 

κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε ηα Ϋμνδα κεηαθνξΪο ησλ παηδηψλ κε ηε ρξάζε ηνπ πξνζθνξφηεξνπ κΫζνπ 

(ηαμέ θιπ.). 

Σα δξνκνιφγηα ησλ κεηαθνξηθψλ κΫζσλ ζα ηξνπνπνηνχληαη φηαλ ζην ζρνιεέν εγγξΪθνληαη 

ά κεηαγξΪθνληαη καζεηΫο ά αιιΪδεη ε θαηνηθέα ηνπο. Σπρφλ αιιαγΫο, σο πξνο ηα δξνκνιφγηα, ηελ 

ψξα αλαρψξεζεο θαη επηζηξνθάο θαζψο θαη αιιαγΫο απηψλ θαηΪ ηελ δηΪξθεηα ηνπ Ϋηνπο, ζα 

γέλνληαη κφλν απφ ηελ ΑλαζΫηνπζα Αξρά θαη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ην Γηεπζπληά ηνπ 

ζρνιεένπ, ηνπο γνλεέο/θεδεκφλεο θαη ηνλ αλΪδνρν, ν νπνένο ππνρξενχηαη λα ηηο απνδερζεέ ζχκθσλα 

κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζεο.  

Γηα φ,ηη δελ πξνβιΫπεηαη ζηελ παξνχζα δηαθάξπμε ηζρχεη θαη ξπζκέδεηαη απφ ηηο δηαηΪμεηο 

ησλ Π.Γ.60/2007 θαη Π.Γ.118/2007 θαη ηδέσο ηεο ππ’ αξηζ. 24001/11.6.2013 ΚΤΑ (1449 Β΄). 

Γηα πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξέεο νη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα απεπζχλνληαη θΪζε εξγΪζηκε 

εκΫξα θαη ψξα ζην ηειΫθσλν ηνπ Σκάκαηνο Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ 

ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο: 26713-60589 θ. παζά ΔπΪγγειν, ΓεζαιΫξκνπ 

Υξηζηέλα, FAX 26710-28078, E-mail: tm_promithion.kef@pin.gov.gr. Σαρπδξνκηθά δηεχζπλζε: 

Γηνηθεηάξην, Αξγνζηφιη Σ.Κ. 28 100. 

Πεξέιεςε ηεο παξνχζαο λα ζηαιεέ γηα δεκνζέεπζε: 

 1.Δπηκειεηάξην Κεθαιιελέαο 

 2. ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ ΚΤΒΔΡΝΖΔΧ 

 3. ΖΥΧ ΣΧΝ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

 4. ΓΔΝΗΚΖ ΓΖΜΟΠΡΑΗΧΝ 

 5. ΖΜΔΡΖΗΟ 

 6. ΑΝΔΞΑΡΣΖΣΟ 

 7. ΣΑ ΥΡΟΝΗΚΑ 

 8. Γξαθεέν ΠεξηθεξεηΪξρε (κε ηελ παξΪθιεζε λα απνζηαιεέ γηα αλΪξηεζε) 

 ε πεξέπησζε πνπ θΪπνηα εθεκεξέδα αδπλαηεέ λα αληαπνθξηζεέ λα αλαδεηεζεέ 

ελαιιαθηηθά δεκνζέεπζε ρσξέο νπνηαδάπνηε Ϊιιε δηαηχπσζε. 

 Να αλαξηεζεέ ζηνλ Πέλαθα Αλαθνηλψζεσλ ηεο Π.Δ. Κεθαιιελέαο. 

 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

26.3.2014 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο  

ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο  

ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ 

   

  

ππξέδσλ πχξνπ  

ΠεξηθεξεηΪξρεο Ηνλέσλ Νάζσλ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Α΄   

ΠΗΝΑΚΔ ΜΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΑ ΠΡΟ ΓΖΜΟΠΡΑΣΖΖ 

ΒιΫπε ην ζρεηηθφ (ειεθηξνληθφ) αξρεέν κε ηέηιν ΠαξΪξηεκα Α: Πέλαθεο κε ΜαζεηηθΪ Γξνκνιφγηα. 

Αξηζκφο ειέδσλ: 9 

ΠεξηιακβΪλεη ηνπο αθφινπζνπο πέλαθεο: 

 Πέλαθαο Α: Γξνκνιφγηα κε Σαμέ. ΠξνζθνξΪ αλΪ δξνκνιφγην (θΪζε δξνκνιφγην 

εέλαη μερσξηζηφ ηκάκα): ζει.6 

 Πέλαθαο Β: Γξνκνιφγηα κε Λεσθνξεέα. ΠξνζθνξΪ γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξνκνινγέσλ (Ϋλα ηκάκα φινο ν πέλαθαο) ζει.2 

 Πέλαθαο Γ: Γξνκνιφγηα κε Λεσθνξεέα γηα ΔΠΑΛ & ΗζΪθε  ΠξνζθνξΪ αλΪ 

δξνκνιφγην (θΪζε δξνκνιφγην εέλαη μερσξηζηφ ηκάκα) ζει.1 

 

 



43 

 

 

Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Β΄   

ΥΔΓΗΟ ΤΜΒΑΖ 

 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ 

 

Αξγνζηφιη __.__.2014 

Αξηζκ. Πξση.: _____/____ 

 

Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηάξην - Αξγνζηφιη 

Σ.Κ : 28100 

Πιεξνθνξέεο : παζάο ΔπΪγγεινο 

Σει. : 26713.60589 

Φαμ. : 26710.28078 

Ζι. Σαρπδξ. : tm_promithion.kef@pin.gov.gr 

 

 

ΘΔΜΑ: χκβαζε ΑλΪζεζεο Μαζεηηθψλ Γξνκνινγέσλ γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2014-3015. 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ην Αξγνζηφιη, ζάκεξα, ________ ___________ 2014 ζην γξαθεέν ηνπ ΑληηπεξηθεξεηΪξρε 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο νη θΪησζη ζπκβαιιφκελνη: 

1. θ. ____________________, ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ 

Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο, ελεξγψληαο σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηάησλ Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ κε  

ΑΦΜ: 997913715 Γ.Ο.Τ. Α΄ ΚΫξθπξαο. 

2. θ. ___________________ κε ΑΦΜ: _____________ 

Ο πξψηνο εθ ησλ ζπκβαιινκΫλσλ Ϋρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2286/1995 «Πξνκάζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ ΣνκΫα θαη ξπζκέζεηο ζπλαθψλ 

ζεκΪησλ». 

2. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) «Πεξέ Γεκνζένπ Λνγηζηηθνχ, ειΫγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ θξΪηνπο θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

3. Σν Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α΄) «Γεκνζηνλνκηθά Γηαρεέξηζε θαη Δπζχλε». 

4.Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄) «Δλέζρπζε ηεο δηαθΪλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθά αλΪξηεζε λφκσλ 

θαη πξΪμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγΪλσλ ζην δηαδέθηπν - 

Πξφγξακκα Γηαχγεηα - θαη Ϊιιεο δηαηΪμεηο». 

5. Σν Ν.3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄), «ΜΫηξα γηα ηελ εθαξκνγά ηνπ κεραληζκνχ ζηάξημεο ηεο 

ειιεληθάο νηθνλνκέαο απφ ηα ΚξΪηε - ΜΫιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην ΓηεζλΫο Ννκηζκαηηθφ 

Σακεέν». 

6. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «ΝΫα Αξρηηεθηνληθά ηεο Απηνδηνέθεζεο θαη ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο 

Γηνέθεζεο – Πξφγξακκα ΚαιιηθξΪηεο». 

7. Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α΄) «Ρπζκέζεηο γηα ηελ ηνπηθά αλΪπηπμε, ηελ απηνδηνέθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκΫλε δηνέθεζε ΔλζσκΪησζε Οδεγέαο 2009/50/ΔΚ. 

8. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ. 147/2010 (Φ.Δ.Κ. 240 Β΄) «Οξγαληζκφο ηεο ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ». 

9. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150 Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζένπ». 

10. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ 194 Α΄) «ΑλΪιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηΪθηεο». 

mailto:tm_promithion.kef@pin.gov.gr
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11. Σελ ππ’ αξηζ. 35130/739/09-08-2010 (ΦΔΚ 1291 Β΄) απφθαζε ηνπ Τπ. Οηθνλνκηθψλ «Αχμεζε 

ησλ ρξεκαηηθψλ πνζψλ ηεο παξαγξΪθνπ 1 ηνπ Ϊξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζχλαςε 

δεκνζέσλ ζπκβΪζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκάζεηα πξντφλησλ, παξνρά ππεξεζηψλ ά εθηΫιεζε Ϋξγσλ». 

12. Σηο δηαηΪμεηο ηνπ Ϊξζξνπ 100 ηνπ Ν.4182/2013 (185 Α΄) κε ζΫκα: «Κψδηθαο Κνηλσθειψλ 

Πεξηνπζηψλ, ρνιαδνπζψλ Κιεξνλνκηψλ θαη ινηπΫο δηαηΪμεηο» 

13. Σηο δηαηΪμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 24001/11.6.2013 Κνηλάο Τπνπξγηθάο Απφθαζεο (1449 Β΄) κε ΑΓΑ: 

ΒΔΕΓΝ-Χ2 κε ζΫκα: «ΜεηαθνξΪ Μαζεηψλ Γεκφζησλ ρνιεέσλ απφ ηηο ΠεξηθΫξεηεο». 

14. Σν απφ 21.6.2013 αλαξηεζΫλ Ϋγγξαθν ζηελ δηθηπαθά πχιε ηνπ Τπνπξγεένπ Δζσηεξηθψλ κε 

ζΫκα: «Οδεγφο ελεξγεηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξΪ καζεηψλ δεκνζέσλ ζρνιεέσλ ζρνιηθνχ 

Ϋηνπο 2013-2014 ζχκθσλα κε ηελ ΚΤΑ 24001/11.6.2013 (ΦΔΚ Β΄ 1449). 

15. Σελ ππ’ αξηζ. 19/36537/12.9.2013 κε ΑΓΑ: ΒΛ9ΚΝ-Κ8Φ εγθχθιην κε ζΫκα: «Γηαδηθαζέα θαη 

ΠξνυπνζΫζεηο παξΪηαζεο ζπκβΪζεσλ κεηαθνξΪο καζεηψλ ζρνιηθνχ Ϋηνπο 2013-2014 κΫρξη ηελ 

νινθιάξσζε ησλ δηαγσληζκψλ» 

16. Σελ ππ’ αξηζ. _________________________ δηαθάξπμε. 

17. Σηο ππ’ αξηζ. ______________ κε ΑΓΑ: _____________, ______________ κε ΑΓΑ: 

_____________ ΑπνθΪζεηο ηεο Οηθνλνκηθάο Δπηηξνπάο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010. 

18. Σελ ππ’ αξηζ. Οέθ.________________________ Απφθαζε ΑλΪιεςεο ΤπνρξΫσζεο. 

19. Σελ ππ’ αξηζ___________________ Απφθαζε ΑλΪζεζεο ηνπ ΠεξηθεξεηΪξρε Ηνλέσλ Νάζσλ. 

20. Σελ ππ’ αξηζ. __________________ ΠξΪμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξένπ 

21. Σελ αλΪγθε κεηαθνξΪο καζεηψλ. 

 

 

 

ΤΝΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΗ, ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΝ ΚΑΗ ΤΜΦΧΝΟΤΝ 

Σα παξαθΪησ: 

Ο ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο ησλ Π.Δ. Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο αλαζΫηεη ζηνλ δεχηεξν εθ ησλ 

ζπκβαιινκΫλσλ ηνλ θ. ___________________ κε ΑΦΜ: _____________ γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2014 

– 2015, θαη ζπγθεθξηκΫλα γηα ην ρξνληθφ δηΪζηεκα απφ ηελ ππνγξαθά ηεο ζχκβαζεο κΫρξη 

31.8.2015, ηελ εθηΫιεζε κε ΔΓΥ κε αξηζ. θπθινθνξέαο ΣΑΕ _____ ησλ δξνκνινγέσλ: 

ΥΟΛΗΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 
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Ο αλΪδνρνο Ϋρεη ηελ επζχλε λα ηεξεέ θαζ’ φιε ηελ δηΪξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο φξνπο θαη 

ηεο πξνυπνζΫζεηο πνπ πεξηγξΪθνληαη ζηελ δηαθάξπμε ηνπο νπνένπο Ϋρεη δηαβΪζεη, θαηαλνεέ, 

ζπλαηλεέ θαη αλαγλσξέδεη φηη απνηεινχλ ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη αλαπφζπαζην κΫξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθάξπμεο. 

Γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλΪδνρνο Ϋρεη θαηαζΫζεη ηελ ππ’ 

αξηζ.___________ εγγπεηηθά επηζηνιά θαιάο εθηΫιεζεο ηεο ηξΪπεδαο ____________________ 

χςνπο ____________ κε δηΪξθεηα ηζρχνο κΫρξη 28.2.2016. 

Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο πιεξσκάο πεξηγξΪθνληαη θαη επεμεγνχληαη αλαιπηηθΪ ζηε δηαθάξπμε 

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θαη δηαδηθαζέα αλαπξνζαξκνγάο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκάκαηνο. 

ηηο αλσηΫξσ ηηκΫο δελ ζπκπεξηιακβΪλεηαη ν ΦΠΑ. Ζ ζχκβαζε δχλαηαη λα παξαηαζεέ γηα ην 

ρξνληθφ δηΪζηεκα 01.9.2015-30.10.2015 ζην πιαέζην Ϊζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναέξεζεο πνπ 

δελ κπνξεέ ζπλνιηθΪ λα ππεξβαέλεη ην 50% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθάξπμεο ζπζζσξεπηηθΪ 
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γηα ηνπο αθφινπζνπο ιφγνπο: i) Έσο θαη ην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θΪζε ηκάκαηνο ηνπ 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνέεζε ησλ πθηζηΪκελσλ δξνκνινγέσλ (δειαδά κεέσζε ά αχμεζε ησλ 

ρηιηνκΫηξσλ ησλ δξνκνινγέσλ ά αιιαγά δηαδξνκάο πνπ νθεέιεηαη ζηελ αλΪγθε λα εμππεξεηεζνχλ 

λΫνη καζεηΫο θαηΪ ηε δηΪξθεηα ηεο εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο ά ζε θΪπνηα απξφβιεπηε αλΪγθε – π.ρ. 

εθηΫιεζε δεκφζησλ Ϋξγσλ επέ νδνζηξσκΪησλ), φπνηε πξνθχπηεη αλΪγθε θαηΪ ηε δηΪξθεηα 

εθηΫιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ii) ιφγσ ρξνληθάο παξΪηαζεο ηνπ αληηθεηκΫλνπ ηεο ζχκβαζεο κΫρξη ηελ 

νινθιάξσζε ηνπ επφκελνπ δηαγσληζκνχ κεηαθνξΪο καζεηψλ θαη γηα δηΪζηεκα φρη κεγαιχηεξν ησλ 

ηξηψλ (3) κελψλ. 

Με ηελ νινθιάξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ην επφκελν ζρνιηθφ Ϋηνο 2015-2016 ε ζχκβαζε 

ιχλεηαη απηνκΪησο θαη αδεκέσο απφ ην ρξφλν θαηΪξηηζεο θαη ηζρχνο ηεο αληέζηνηρεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Ζ ζπλνιηθά δαπΪλε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα αλΫιζεη ζε ________________________ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκΫλνπ ηνπ ΦΠΑ 13%. 

Σν θεέκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θΪζε Ϊιινπ θεηκΫλνπ ζην νπνέν απηά 

ζηεξέδεηαη, φπσο πξνζθνξΪ, δηαθάξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ά αλΪζεζεο, εθηφο θαηΪδεισλ 

ζθαικΪησλ ά παξαδξνκψλ. 

Γηα ηελ επέιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα δηθαζηάξηα εέλαη ηνπ Ν. Κεθαιιελέαο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνγξΪθηεθε ζε δχν (2) αληέγξαθα. 

 

 

Ο ΑλΪδνρνο 

 

 

 

 

ΠεξηθΫξεηα Ηνλέσλ Νάζσλ 

Π.Δ. Κεθαιιελέαο 

 

 

_______________________ 

ΑληηπεξηθεξεηΪξρεο  

Π.Δ. Κεθαιιελέαο & ΗζΪθεο 
 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ  

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄   

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΤΜΜΔΣΟΥΖ 

 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 

ΚαηΪζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο   ……………… 

      ΔΤΡΧ. ………………………………… 

Πξνο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ  ΑΡ. …………    ΔΤΡΧ   ……….. 

- Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 

αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   ………………………(θαη νινγξΪθσο)……………………………………..   

ππΫξ ηεο εηαηξεέαο / θπζηθνχ πξνζψπνπ …………………………………………………... κε ΑΦΜ: 

………………………………Σαρπδξνκηθά Γ\λζε ……………………………………….  δηα ηε 

ζπκκεηνρά  ηεο εηο ην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηεο Πεξηθεξεηαθάο Δλφηεηαο Κεθαιιελέαο ηεο 

ΠεξηθΫξεηαο Ηνλέσλ Νάζσλ γηα ηελ αλΪζεζε κεηαθνξΪο καζεηψλ πξσηνβΪζκηαο θαη 

δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο ρσξηθάο αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ Κεθαιιελέαο 

θαη ΗζΪθεο γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2014-2015ζχκθσλα κε ηελ ππ. αξ.       \            δηαθάξπμε ζαο θαη 

κε εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ζηηο 14.5.2014. 

-  Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο απφ ηελ ζπκκεηνρά εηο ηνλ αλσηΫξσ δηαγσληζκφ 

απνξξΫνπζεο ππνρξεψζεηο ηεο ελ ιφγσ εηαηξεέαο θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηζρχνο ηεο. 

-  Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα 

απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε 

ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

-  ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

-  Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο 

Τπεξεζέαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

 - Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ 01.2.2016 

 

(ΖΜΔΗΧΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΡΑΠΔΕΑ) 

Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην Γεκφζην 

θαη ΝΠΓΓ ,ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην φξην ησλ 

εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ ΣξΪπεδΪ καο.- 

ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηώλ ε εγγύεζε πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε 

θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο Ϋλσζεο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Γ΄   

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ  ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ  ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ 

 

Ολνκαζέα ΣξΪπεδαο ………………………….. 

ΚαηΪζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελέα Ϋθδνζεο   ………………     ΔΤΡΧ. …………………… 

 

Πξνο 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ  

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

 

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ  ΔΠΗΣΟΛΖ ΚΑΛΖ ΔΚΣΔΛΔΖ  ΑΡ. ……  ΔΤΡΧ   ……….. 

 

- Έρνπκε ηελ ηηκά λα ζαο γλσξέζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθάο επηζηνιάο 

αλΫθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξΫζεσο θαη δηδάζεσο κΫρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη νινγξΪθσο) …………..……….. …….  ζην νπνέν 

θαη κφλν πεξηνξέδεηαη ε ππνρξΫσζά καο, ππΫξ  ηεο εηαηξεέαο 

………………………………………………… κε ΑΦΜ:………………………….. Σαρπδξνκηθά 

Γηεχζπλζε ………………………………………………………….γηα ηελ θαιά εθηΫιεζε απφ 

απηάλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ …………. απφθαζεο αλΪζεζεο, πνπ ππΫγξαςε καδέ ζαο γηα ηελ 

αλΪζεζε κεηαθνξΪο καζεηψλ πξσηνβΪζκηαο θαη δεπηεξνβΪζκηαο εθπαέδεπζεο ρσξηθάο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηάησλ Κεθαιιελέαο θαη ΗζΪθεο γηα ην ζρνιηθφ Ϋηνο 2014-

2015 ζην πιαέζην ηεο ππ’ αξηζ. __________ δηαθάξπμεο θαη κε εκεξνκελέα δηελΫξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηηο 14.5.2014 θαη ην νπνέν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθάο πξν Φ.Π.Α. 

αμέαο ………...ΔΤΡΧ απηάο.  

 

- Σν παξαπΪλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηΪζεζά ζαο θαη ζα θαηαβιεζεέ νιηθΪ ά κεξηθΪ ρσξέο θακέα 

απφ κΫξνο καο αληέξξεζε ά Ϋλζηαζε θαη ρσξέο λα εξεπλεζεέ ην βΪζηκν ά κε ηεο απαέηεζεο κΫζα ζε 

ηξεηο (3) εκΫξεο απφ απιά Ϋγγξαθε εηδνπνέεζά ζαο. 

 

-  ε πεξέπησζε θαηΪπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηΪπησζεο ππφθεηηαη ζην εθΪζηνηε 

ηζρχνλ ηΫινο ραξηνζάκνπ. 

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζά καο αθνξΪ κφλν ηελ παξαπΪλσ αηηέα θαη ηζρχεη κΫρξη ηελ επηζηξνθά ηεο 

ζ’ εκΪο , νπφηε γέλεηαη απηνδέθαηα Ϊθπξε θαη δελ Ϋρεη απΫλαληέ καο θακηΪ ηζρχ. 

- Απνδερφκαζηε λα παξαηεέλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ Ϋγγξαθν ηεο 

Τπεξεζέαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αέηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεέ πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελέα ιάμεο ηεο. 

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κΫρξη θαη ηελ 29.2.2016 

 

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ Ϋρνπλ δνζεέ ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγέδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαέλεη ην 

φξην ησλ εγγπάζεσλ πνπ Ϋρεη θαζνξηζζεέ απφ ην Τπνπξγεέν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

ΣξΪπεδΪ καο. 

- ηελ πεξέπησζε Ϋλσζεο πξνκεζεπηώλ ε εγγύεζε πεξηιακβΪλεη θαη ηνλ όξν όηη ε 

εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο Ϋλσζεο. 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Ζ Μ Α  Δ΄   

ΤΠΟΓΔΗΓΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΧΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΧΝ …………………….. ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2014 – 2015 

Α/Α 

Γξνκνινγένπ 

Σκάκαηνο  

Πεξηγξαθά Γξνκνινγένπ Απαηηνχκελε 

ρσξεηηθφηεηα 

κΫζσλ- Αξηζκφο 

κεηαθεξνκΫλσλ 

καζεηψλ 

Αξηζκφο θαη 

Δέδνο 

κεηαθνξηθψλ  

κΫζσλ ηεο 

πξνζθνξΪο 

 

Αξηζκνέ 

θπθινθνξέαο 

νρεκΪησλ 

ΠξνζθεξνκΫλε 

ρσξεηηθφηεηα 

κΫζσλ βΪζεη 

αδεηψλ 

θπθινθνξΪο 

Ζκεξάζην 

Κφζηνο 

δξνκνινγένπ 

ΒΪζεη 

Πξνυπνινγηζκνχ 

κε ηελ ηπρφλ 

δαπΪλε ζπλνδνχ  

ΠξνζθνξΪ 
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Πνζνζηφ Ϋθπησζεο  Ζκεξάζην 

θφζηνο 

δξνκνινγένπ 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  

            

            

            

            

            

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ 
 

ΦΠΑ 13% 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΧΝ ΣΜΖΜΑΣΧΝ ΜΔ ΦΠΑ  

         (ηόπνο, εκεξνκελέα) 

     Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ ( ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ)- ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ –ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 


