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Σαρ.Γ/λζε : Γηνηθεηήξην - Αξγνζηφιη 

Σ.Κ : 28100 

Πιεξνθνξίεο : παζήο Δ., Γεζαιέξκνπ Υξ. 

Σει. : 26713.60589 

Φαμ. : 26710.28078 
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ΓΓ ΙΙ ΑΑΚΚΗΗ ΡΡΤΤ ΞΞΗΗ   

ΑΑΝΝΟΟ ΙΙ ΚΚΣΣΟΟΤΤ   ΠΠ ΡΡΟΟΥΥΔΔ ΙΙ ΡΡΟΟΤΤ   ΓΓΗΗΜΜΟΟ ΙΙ ΟΟΤΤ   ΜΜΔΔ ΙΙ ΟΟ ΓΓΟΟΣΣ ΙΙ ΚΚΟΟΤΤ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ ΓΓΩΩΝΝ ΙΙ ΜΜΟΟΤΤ   

ΓΓ ΙΙ ΑΑ   ΣΣΗΗΝΝ   ΔΔΠΠ ΙΙ ΛΛΟΟΓΓΗΗ   ΑΑΝΝΑΑΓΓ ΟΟΥΥΩΩΝΝ   ΤΤΜΜΒΒΑΑ ΗΗ    

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ 

δηαθεξχζζεη 

 

ηελ κε αλνηθηφ δεκφζην κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ επηινγή 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  

ΚΑΗ ΤΓΚΔΚΡΗΜΔΝΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΝΑΡΞΖ  

ΣΟΤ ΥΟΛΗΚΟΤ ΔΣΟΤ ΜΔΥΡΗ 28.2.2015 

Κσδηθφο CPV 60130000-8  

(Τπεξεζίεο εηδηθψλ νδηθψλ κεηαθνξψλ επηβαηψλ) 

 

Πξνυπνινγηζκφο: Πεληαθφζηεο ηξηάληα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ θαη 

ηξηάληα πέληε ιεπηά (537.595,35€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ 
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Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε : Πεινπνλλήζνπ, Γπηηθήο Διιάδνο θαη Ηνλίνπ 

Πεξηθέξεηα : Ηνλίσλ Νήζσλ 

Τπεξεζία : 

Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κεθαιιελίαο 

Γηεχζπλζε  : Γηνηθεηήξην – Αξγνζηφιη 

Σ.Κ. : 28 100 

Έδξα : 
Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ 

ακάξα 13, Κέξθπξα 

Σειέθσλν Π.Δ. Κεθαιιελίαο : 26713.60 589, 544, 541 

Σειενκνηνηππία : 26710.28078 

Γηεχζπλζε Ζιεθηξνληθή Σαρπδξνκείνπ : tm_promithion.kef@pin.gov.gr 

Ηζηνζειίδα δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο θαη 

ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 
: www.pin.gov.gr 

Αξκφδηνο ππάιιεινο : παζήο Δπάγγεινο 

Σειέθσλν ππαιιήινπ : 26713.60589 

Πξντζηάκελνο : Λάληνπ Αιεμάλδξα 

Πξνυπνινγηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ αλέξρεηαη ζην 

20% (κε ΦΠΑ) 

: 

Πεληαθφζηεο ηξηάληα επηά ρηιηάδεο πεληαθφζηα 

ελελήληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά 

(537.595,35€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη 

ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ 

(δειαδή αχμεζε ή κείσζε ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ 

δξνκνινγίσλ ή κεξηθή αιιαγή ηεο δηαδξνκήο) 

Πξνυπνινγηζκφο ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ 

δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο πνπ αλέξρεηαη ζην 

20% (ρσξίο ΦΠΑ) 

: 
Σεηξαθφζηεο εβδνκήληα πέληε ρηιηάδεο επηαθφζηα 

ζαξάληα νθηψ επξψ θαη δέθα ιεπηά (475.748,10€)  

ΦΠΑ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο 

πξναίξεζεο πνπ αλέξρεηαη ζην 20% 
: 61.847,25€ 

ΦΠΑ (πνζνζηφ %) : 13% 

Απφθαζε Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 

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

ηεο δηαθήξπμεο 

: 500-17/01.8.2014 

Κξηηήξην Καηαθχξσζεο : 
Ζ πξνζθνξά κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί 

ηνηο εθαηφ (%) ζε αθέξαηεο κνλάδεο. 

Ζκεξνκελία δηαγσληζκνχ : Γεπηέξα, 18 Απγνχζηνπ 2014 

Ζκεξνκελία επαλαιεπηηθνχ δηαγσληζκνχ  Σξίηε, 26 Απγνχζηνπ 2014 

Ώξα δηαγσληζκνχ (πξψηνπ & επαλαιεπηηθνχ) : 12:00π.κ. 

Καηαιεθηηθή Ζκεξνκελία θαη ψξα Τπνβνιήο 

Πξνζθνξψλ (πξψηνπ & επαλαιεπηηθνχ) 
: 

Μέρξη θαη ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ψξα 10:30π.κ. 

Σφπνο Γηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ : 
Αίζνπζα ζπζθέςεσλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κεθαιιελίαο, Γηνηθεηήξην, Αξγνζηφιη 

Κσδηθφο Αξηζκφο εγγξαθήο ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ 
: Δ.Φ. 073 ΚΑΔ 0821 

Γηάξθεηα Έξγνπ : Απφ ηελ ππνγξαθή έσο 28.2.2015 

CPV : 60130000-8 

Κσδηθφο NUTS : GR223 

Παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο : Α, Β, Γ & Γ  
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Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

 ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ 

Έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 49 ηνπ Ν.4274/2014 (147 Α΄) «Ρπζκίζεηο Πνηληθνχ θαη 

σθξνληζηηθνχ Γηθαίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

2. Σελ ππ’ αξηζ. 41/29261/23.7.2014 κε ΑΓΑ: ΧΖΤΒΝ-7ΦΣ εγθχθιην ηνπ 

Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε ζέκα: Μεηαθνξά καζεηψλ ζχκθσλα κε ην άξζξν 49 ηνπ λ.4274/2014 

(ΦΔΚ 147 Α΄) «Ρπζκίζεηο Πνηληθνχ θαη σθξνληζηηθνχ Γηθαίνπ θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σα δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. Οίθ. 76801/21782/1.8.2014 εηζήγεζε ηνπ 

Σκήκαηνο Πξνκεζεηψλ κε ΑΓΑΜ: 14REQ002214996 ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηεο ΠΗΝ  

4. Σελ ππ’ αξηζ. 29876/8156/26.3.2014 απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο. 

5. Σελ αλάγθε έγθαηξεο θαη πξνζήθνπζαο δηαζθάιηζεο ηεο απξφζθνπηεο κεηαθνξάο 

καζεηψλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015. 

 

ΓΙΑΚΗΡΤΟΤΜΔ 

 

Σε δηελέξγεηα Πξφρεηξνπ Αλνηθηνχ Γεκφζηνπ Γηαγσληζκνχ κε ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα 

ηελ αλάζεζε ηεο ππεξεζίαο κεηαθνξάο καζεηψλ δεκφζησλ ζρνιείσλ, Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζηε ζρνιηθή ηνπο κνλάδα θαη 

αληίζηξνθα γηα φιεο ηηο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2013-2014, θαη 

ζπγθεθξηκέλα γηα ηελ ρξνληθή πεξίνδν από ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνύ έηνπο κέρξη 28.2.2015 ή 

ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ εηήζηνπ δηαγσληζκνύ, απφ ηελ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ γηα ηηο 

Πεξηθεξεηαθέο Δλφηεηεο Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο κε Πξνυπνινγηζκφ Πεληαθφζηεο ηξηάληα επηά 

ρηιηάδεο πεληαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (537.595,35€) 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ 

δξνκνινγίσλ (δειαδή αχμεζε ή κείσζε ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ δξνκνινγίσλ ή κεξηθή αιιαγή ηεο 

δηαδξνκήο) κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηελ πξνζθνξά κε ην πςειφηεξν πνζνζηφ έθπησζεο επί ηνηο 

εθαηφ (%) ζε αθέξαηεο κνλάδεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνύ εηήζηνπ δηαγσληζκνύ νη ζπκβάζεηο πνπ ζα 

πξνθύςνπλ από ηελ παξνύζα δηαθήξπμε ιύνληαη απηνδηθαίσο θαη αδεκίσο. 

Σα δξνκνιφγηα αλαιπηηθά αλά βαζκίδα εθπαίδεπζεο θαη κεηαθνξηθφ κέζν θαζψο θαη ε 

ηηκνιφγεζε απηψλ πεξηγξάθνληαη ζην Παξάξηεκα Α ηεο Παξνχζαο Γηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 1 

Κύξηνο ηνπ Έξγνπ – Αλαζέηνπζα Αξρή  

Κχξηνο ηνπ Έξγνπ θαη Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη ε Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ. Απνθαηλφκελν 

φξγαλν είλαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 πξνο ηελ νπνία νη 

δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα θαηαζέζνπλ ηα έλδηθα κέζα (ηα 

πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ), πνπ ελδερνκέλσο ζα 

αζθήζνπλ.  

Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 απνθαζίδεη θαηφπηλ 

γλσκνδφηεζεο ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαη εηζήγεζεο ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο. 

πγθεθξηκέλα νη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα απνζηέιινληαη σο εμήο: 

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  
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Άξζξν 2 

Σόπνο θαη Υξόλνο δηελέξγεηαο Γηαγσληζκνύ 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο 

(άξζξν 11 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Ζ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα γίλεη θαηά ηελ Γεπηέξα, 18.8.2014 θαη ψξα 12:00π.κ. 

ζηελ αίζνπζα ζπζθέςεσλ πνπ βξίζθεηαη ζην Γηνηθεηήξην ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο 

Κεθαιιελίαο, Πιαηεία Βαιιηάλνπ, Αξγνζηφιη. Γηα φζα δξνκνιφγηα δελ ππνβιεζνχλ πξνζθνξέο ε 

δηαδηθαζία ζα επαλαιεθζεί ηελ Σξίηε, 26.8.2014 θαη ψξα 12:00π.κ. 

Αξκφδην φξγαλν γηα ηελ απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε επηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ  

Π.Γ. 118/2007 ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο πνπ έρεη ζπγθξνηεζεί κε απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν. 3852/2010 (85 Α΄).Ο Γηαγσληζκφο ζα γίλεη χζηεξα 

απφ πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ πέληε εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία αλάξηεζεο ησλ ηεπρψλ ηεο 

παξνχζαο δηαθήξπμεο ζηελ δηθηπαθή πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ: http://www.pin.gov.gr/ 

ζηελ δηαδξνκή Αξρηθή ειίδα → Δλεκέξσζε → Πξνθεξχμεηο. 

Ζ πξνζεζκία γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνζθνξψλ απφ ηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ - 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο νξίδεηαη κέρξη θαη ηελ εκέξα ηεο 

νξηζζείζαο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ψξα 10:30π.κ. (πξψηνπ θαη 

επαλαιεπηηθνχ). Οη πξνζθνξέο ζα πξέπεη λα απνζηέιινληαη, κε απνθιεηζηηθή επζχλε ηνπ 

πξνζθέξνληνο, ζηελ αθφινπζε δηεχζπλζε: Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ, Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα 

Κεθαιιελίαο, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ (1
νο

 φξνθνο), θέξνληαο ηα 

ραξαθηεξηζηηθά πνπ πεξηγξάθνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε. 

 

Άξζξν 3 

Παξαιαβή Σεύρνπο ηεο Γηαθήξπμεο 

Ζ παξαιαβή ηνπ ηεχρνπο ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ Αξκφδηα Τπεξεζία γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο πνπ είλαη ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο. 

Οη ελδηαθεξφκελνη (εκεδαπνί θαη αιινδαπνί, απφ ηα θξάηε – κέιε ηεο Δ.Δ. ή απφ ηα θξάηε 

ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο), κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά.  

Ζ ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή 

ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε 

ηνπο ζηνλ ελδηαθεξφκελν κε ηε δαπάλε απνζηνιήο λα επηβαξχλεη ηνλ ππνςήθην αλάδνρν. 

 

Άξζξν 4 

Πξνϋπνινγηζκόο ηνπ Έξγνπ &  

Γηθαίσκα Πξναίξεζεο 

(άξζξν 16 ηνπ Π.Γ.118/2007 & εδάθην ζη. ηεο παξαγξάθνπ  

2 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

1. Ζ πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε νξίδεηαη ζην πνζφ ησλ πεληαθνζίσλ ηξηάληα επηά ρηιηάδσλ 

πεληαθφζηα ελελήληα πέληε επξψ θαη ηξηάληα πέληε ιεπηά (537.595,35€) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ 

ηνπ ΦΠΑ θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο 

ηνπ δηαγσληζκνχ γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ (δειαδή αχμεζε ή κείσζε 

ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ δξνκνινγίσλ ή κεξηθή αιιαγή ηεο δηαδξνκήο). 

2. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 δχλαηαη λα 

πξνζβιεζεί απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

 

http://www.pin.gov.gr/
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Άξζξν 5 

Απαξάβαηνη όξνη, απόθιηζε από ηνπο νπνίνπο  

ζπλεπάγεηαη πνηλή απνθιεηζκνύ θαη απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο. 

(πεξίπησζε ηδ. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

Απαξάβαηνη φξνη, απφθιηζε απφ ηνπο νπνίνπο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο είλαη νη 

αθφινπζνη: 

i) Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη κεηά ηελ πάξνδν ηνπ ρξνληθνχ ζεκείνπ πνπ νξίδεηαη ζηε 

παξνχζα δηαθήξπμε. 

ii) Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ 

κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο νη νπνίεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά 

παξαδίδνληαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. 

iii) Πξνζθνξέο πνπ νξίδνπλ ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν απφ απηφ πνπ πξνβιέπεηαη ζηε παξνχζα 

δηαθήξπμε. 

iv) Ζ κε ζπκκφξθσζε πξνο ηηο αλαγθαίεο ειάρηζηεο απαηηήζεηο νηθνλνκηθψλ θαη ηερληθψλ 

πξνυπνζέζεσλ θαη ηα φξηά ηνπο. 

v) Όηαλ ππάξρνπλ ζηελ πξνζθνξά δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ 

νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

vi) Πξνζθνξά πνπ είλαη αφξηζηε θαη αλεπίδεθηε εθηίκεζεο ή ππφ αίξεζε, κεηά απφ πξνεγνχκελε, 

γλσκνδφηεζε ηνπ αξκφδηνπ γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ. 

vii) Πξνζθνξά ζηελ νπνία δελ αλαγξάθεηαη ην αθέξαην πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη 

αξηζκεηηθψο. εκεηψλεηαη φηη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο 

αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

viii) Έρεη μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά 

νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ 

Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 

θαζαξνγξάςεη, κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη ηε δηφξζσζε απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ 

ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο 

ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007. 

ix) Ζ πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

x) Ζ πξνζθνξά πνπ πεξηιακβάλεη δξνκνιφγηα πνπ δελ δχλαληαη λα δηθαηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. 

xi) Θέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο κε ηελ επηθχιαμε ηεο πξφβιεςεο ηεο ΚΤΑ γηα αλαπξνζαξκνγή 

ιφγσ ηηκήο θαπζίκνπ). 

xii) Γελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, είλαη αφξηζηε ή αλεπίδεθηε εθηηκήζεσο, 

πεξηέρεη ειιηπή ή αλαθξηβή ζηνηρεία ή/θαη αηξέζεηο,  

xiii) Απνηειεί αληηπξνζθνξά ή ηξνπνπνίεζε ηεο πξνζθνξάο ή πξφηαζε πνπ θαηά ηελ θξίζε ηεο 

Αλαζέηνπζαο Αξρήο εμνκνηψλεηαη κε αληηπξνζθνξά, 

xiv) Απνηειεί ελαιιαθηηθή πξνζθνξά, είηε ζην ζχλνιφ ηεο, είηε ζηα επηκέξνπο ηκήκαηα ηνπ 

έξγνπ. 

xv)  Αθνξά ζε κέξνο ελφο ηκήκαηνο θαη δελ θαιχπηεη ην ζχλνιν ησλ δεηνχκελσλ ππεξεζηψλ, αλά 

ηκήκα. 

xvi) Γελ έρεη ζπληαρζεί θαη ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηα ζρεηηθά θεθάιαηα ηεο 

παξνχζαο. 

xvii) Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ππεξβαίλεη ηελ αλψηαηε ηηκή ηνπ ηκήκαηνο ηνπ Παξαξηήκαηνο Α 

πνπ έρεη ηεζεί απφ ηελ Πεξηθέξεηα θαη θπζηθά ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ ηκήκαηνο. 

xviii) Γελ είλαη ζχκθσλε κε ηνπο επί κέξνπο ππνρξεσηηθνχο φξνπο ηεο παξνχζαο, φπνπ απηνί 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε. 
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Άξζξν 6 

Γηάξθεηα & Παξάηαζε ύκβαζεο 

(εδάθην ζη. ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

Ζ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο νξίδεηαη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο κέρξη θαη ηελ 28 Φεβξνπαξίνπ 2015. 

Άξζξν 7 

Καηαβνιή Απνδεκίσζεο Μεηαθνξηθνύ Έξγνπ 

(παξάγξαθνο 3 ηνπ Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2  θαη Άξζξν 6 ηεο ΚΤΑ) 

1. Ζ Πεξηθέξεηα πέξαλ ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο, δελ αλαγλσξίδεη θακία άιιε νηθνλνκηθή 

επηβάξπλζε έλαληη ηνπ αλαδφρνπ. 

2. Ζ θαηαβνιή ηεο δαπάλεο γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ζηνπο δηθαηνχρνπο δηελεξγείηαη απφ ηηο 

Πεξηθέξεηεο κε βάζε ηα λφκηκα δηθαηνινγεηηθά. Δηδηθφηεξα γηα ηελ θαηαβνιή ηεο απνδεκίσζεο 

απαηηείηαη ε βεβαίσζε ηεο παξ.1.δ. ηνπ άξζξνπ 5 ηεο ΚΤΑ ζηελ νπνία ζπκπεξηιακβάλεηαη ξεηά ε 

παξνπζία ζπλνδνχ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνβιέπεηαη ζην δξνκνιφγην. 

3. Ζ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ηνπ ελφο (1) κελφο, 

αλαινγηθφ κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηεο κεηαθνξάο. Οη αλάδνρνη νθείινπλ ην πξψην πελζήκεξν 

έθαζηνπ κήλα λα πξνζθνκίδνπλ ην ζρεηηθφ ηηκνιφγην παξνρήο ππεξεζηψλ πνπ ζα αθνξά ην 

κεηαθνξηθφ έξγν πνπ εθηέιεζαλ ηνλ πξνεγνχκελν κήλα. Δηδηθά, γηα ηνλ κήλα Γεθέκβξην ην 

ζρεηηθφ ηηκνιφγην πξέπεη λα έρεη πξνζθνκηζζεί ζηελ Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ κέρξη 

θαη ηελ 23
ε
  Γεθεκβξίνπ ηνπ ηξέρνληνο έηνπο. 

4. Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν: 

i. Γηα ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ. 

ii. Γηα ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ιφγσ θαηάιεςεο, απεξγίαο ηνπ 

δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. 

Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα εθηειεζηεί ην δξνκνιφγην ιφγσ αζζελείαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ 

καζεηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ ή ηνλ γνλέα (ν νπνίνο ζηελ ζπλέρεηα ελεκεξψλεη ζρεηηθά ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ), 

ηνπιάρηζηνλ είθνζη (20) ιεπηά πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 

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

ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά, κε απφθαζε εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ. 

iv. ηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηα κε 

εθηειεζζέληα δξνκνιφγηα ιφγσ απηήο ηεο θαζπζηέξεζεο. 

Άξζξν 7 

Γεκνζηόηεηα 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο θαη ε Γηαθήξπμε ζα δεκνζηεπζεί ζηελ δηθηπαθή πχιε ηεο Πεξηθέξεηαο 

Ηνλίσλ Νήζσλ http://www.pin.gov.gr/ ζηελ δηαδξνκή Αξρηθή ειίδα → Δλεκέξσζε → 

Πξνθεξχμεηο. Ζ πεξίιεςε ηεο δηαθήξπμεο ζα αλαξηεζεί θαη ζηελ δηθηπαθή πχιε 

www.eprocurement.gov.gr 

 

Άξζξν 8 

Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο 

1. Γεθηέο γίλνληαη πξνζθνξέο απφ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, απφ επηρεηξήζεηο εκεδαπήο ή 

αιινδαπήο, νκίινπο, ελψζεηο λνκηθψλ ή θπζηθψλ πξνζψπσλ, θνηλνπξαμίεο ησλ αλσηέξσ, κε 

νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ θαη ελ γέλεη απφ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, θπζηθά ή λνκηθά, πνπ 

ππνβάιινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά θαη δξαζηεξηνπνηνχληαη επαγγεικαηηθά ζην αληηθείκελν ηεο 

παξνχζαο, εθφζνλ έρνπλ ζπζηαζεί θαη ιεηηνπξγνχλ λφκηκα, ζχκθσλα κε ηελ ειιεληθή λνκνζεζία ή 

έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία άιινπ, πιελ ηεο Διιάδαο, θξάηνπο κέινπο ηεο Δ.Δ. ή 

ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ θαη έρνπλ ηελ θεληξηθή δηνίθεζε ή ηελ θχξηα εγθαηάζηαζή 

ηνπο ή ηελ έδξα ηνπο ζην εζσηεξηθφ ηεο Δ.Δ. ή ηνπ Δπξσπατθνχ Οηθνλνκηθνχ Υψξνπ, εθφζνλ ε 

δξαζηεξηφηεηά ηνπο παξνπζηάδεη ζπλερή δεζκφ κε ηελ νηθνλνκία ηνπ θξάηνπο - κέινπο ηεο Δ.Δ. ή 

ηέινο έρνπλ ζπζηαζεί ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηξίησλ ρσξψλ, πνπ έρνπλ ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Δκπνξίνπ, ε νπνία θπξψζεθε κε ην Ν. 

2513/1997. 

http://www.pin.gov.gr/
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2. ην δηαγσληζκφ δελ γίλνληαη δεθηνί: α) Όζνη απνθιείζηεθαλ απφ δηαγσληζκνχο γηα 

πξνκήζεηεο ή παξνρή ππεξεζηψλ πξνο ην Γεκφζην, β) Όζνη απνθιείζηεθαλ ηειεζίδηθα απφ θάπνηα 

άιιε Γεκφζηα Τπεξεζία ή Ν.Π.Γ.Γ. γηαηί δελ εθπιήξσζαλ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο  

θαη γ) Όζα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ηνπ εμσηεξηθνχ έρνπλ ππνζηεί αληίζηνηρεο κε ηηο παξαπάλσ 

θπξψζεηο.  

3. ε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο απφ νκίινπο, ελψζεηο, θνηλνπξαμίεο, ππφ ζχζηαζε 

θνηλνπξαμίεο ή πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο πξφζσπα, πνπ ππνβάινπλ απφ θνηλνχ πξνζθνξά, φια ηα 

κέιε ηνπο επζχλνληαη, έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο, αιιειέγγπα θαη ζε νιφθιεξν ην θαζέλα.  

Άξζξν 9 

Γηάξθεηα Ιζρύνο ησλ Πξνζθνξώλ 

Ζ δηάξθεηα ηζρχνο ησλ πξνζθνξψλ νξίδεηαη έσο 31.7.2015. Η δηάξθεηα ηζρύνο ηεο 

πξνζθνξάο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ξεηά ζηελ αίηεζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληζκό ε νπνία ελζσκαηώλεηαη ζην θάθειν ηεο πξνζθνξάο. 

Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

Άξζξν 10 

Καηάξηηζε Τπνβνιήο Πξνζθνξώλ – Φάθεινη Πξνζθνξάο 

1. α. Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, θαζψο θαη θάζε 

έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ 

λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη, επίζεο, ζηελ Διιεληθή. 

β. Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί 

πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο 

δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile», ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο 

ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ 

κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν 

είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

γ. O θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθόζνλ ζπλνδεύνληαη από αίηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ 

θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ - Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. 

Κεθαιιελίαο. ε θάζε πεξίπησζε, ζην εμσηεξηθφ κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 

αθφινπζα: 

Α. Ζ ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». 

Β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηελ πξνκήζεηα. 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΧΝ ΝΖΧΝ 

ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΔΧΣΔΡΗΚΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ 

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΚΔΦΑΛΛΖΝΗΑ 

ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ 

Γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο (δειαδή ν αξηζκόο πξσηνθόιινπ / εκεξνκελίαο ηεο 

δηαθήξπμεο) 
Γ. Ζ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Δ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα (ζθξαγίδα) 

Σ. «ΝΑ ΜΖΝ ΑΝΟΗΥΘΔΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ» 

Ζ πξνζθνξά δνκείηαη σο εμήο: 

Ο θάθεινο θαηαηίζεηαη ζηελ γξακκαηεία κε αίηεζε ζηελ νπνία αλαθέξεηαη ξεηά φηη 

επηζπλάπηεηαη. 

Ζ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ ειιείςεηο ηνπ 

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ 

άθημή ηνπο. Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ ζα 

παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε 

Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο θαηαγξάθνληαη απφ ην ηκήκα γξακκαηείαο κε ηελ αθξηβή ψξα πνπ 

πεξηήιζε ε πξνζθνξά θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ.  
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Ο θάθεινο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλνο θαη πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, λα πεξηέρεη ηα 

αθφινπζα: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκό, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη ε 

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο πξνζθνξάο είλαη κέρξη 31.7.2015. 

2. Δθόζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκό κε αληηπξόζσπό ηνπ, 

ππνβάιιεηαη καδί κε ηελ πξνζθνξά θαη ζρεηηθό παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, από ην νπνίν ζα 

πξνθύπηεη όηη παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ζηνλ εθπξόζσπό ηνπ λα παξαβξεζεί ζην 

δηαγσληζκό, πξνζθνκίδνληαο ηα κελ θπζηθά πξόζσπα εμνπζηνδόηεζε, ηα δε λνκηθά πξόζσπα 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνύ ή απόθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνύ νξγάλνπ ηνπ 

λνκηθνύ πξνζώπνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ελώζεσλ ή θνηλνπξαμηώλ, ζρεηηθό ζπκβνιαηνγξαθηθό 

έγγξαθν.  

3. Τπεύζπλε Γήισζε ζηελ νπνία ζα δειώλνληαη όηη: 

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

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

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

αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςσ ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηκήκαηνο 

ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, πληρώ ηις προϋποθέζεις ζσμμεηοτής ζηον διαγωνιζμό 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)……… (νη ηδηνθηήηεο ηαμί λα αλαθέξνπλ Ο.Α.Ε.Ε.) 

 Θα πξνζθνκίζσ γηα θάζε ιεσθνξείν ή Επηβαηηθό Δεκνζίαο Φξήζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί 

γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ πνπ ππνβάιιεηαη ζηε πξνζθνξά ηα απαξαίηεηα έγγξαθα από ηα 

νπνία ζα πξνθύπηεη ε δπλαηόηεηα εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηα νπνία ππνβάιισ 

πξνζθνξά. 

Χο απαξαίηεηα έγγξαθα ζεσξνχληαη (πνπ ζα πξνζθνκηζζνχλ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο) ηα 

εμήο: 

- Καηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ θαηάζηαζε πνπ 

ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κε αλαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ησλ ηδηνθηεηψλ 

θαη ησλ αξηζκψλ πηλαθίδσλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ απηψλ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα 

θπθινθνξίαο έθαζηνπ, ηφζν γηα εθείλα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 

κεηαθνξάο, φζν θαη εθείλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή εθηέιεζε επηπιένλ 

δξνκνινγίσλ. 

- Αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο 

Υξήζεο πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε δξνκνιφγην, ησλ ηζρπφλησλ δειηίσλ 

ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζψο θαη 

θσηναληίγξαθν ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο. 

- Άδεηα νδήγεζεο θαη εηδηθή άδεηαο νδήγεζεο γηα ηνπο νδεγνχο ησλ επηβαηηθψλ δεκνζίαο 

ρξήζεσο.  

- Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε θαη ηνπ νδεγνχ ηνπ 

επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ 

ηδηνθηήηε ησλ ιεσθνξείσλ. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ 

εθπξνζψπσλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ έρνπλ ιάβεη λνκηθή κνξθή. 

- ηελ πεξίπησζε πνπ ην ιεσθνξείν ή ην Γ.Υ. επηβαηηθφ (ΣΑΞΗ θιπ) δελ είλαη ηδηφθηεην, 

απαξαίηεηε πξνυπφζεζε απνηειεί ε θαηάζεζε ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ 

ιεσθνξείνπ, ή ηνπ Γ.Υ. επηβαηηθνχ (ΣΑΞΗ θιπ) πνπ λα δειψλεη φηη παξαρσξεί ην 

φρεκα ηνπ ζηνλ ππνςήθην αλάδνρν, γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο 
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ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο, θαζψο θαη ηνπ ζρεηηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

κίζζσζεο, ην νπνίν ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζεη φηαλ θαη εάλ θιεζεί λα ππνβάιιεη ηα 

δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο, εάλ πξφθεηηαη λα γίλεη ζε απηφλ ε θαηαθχξσζε. 

- Βεβαίσζε ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη: «ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ αλσηέξσ 

ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ 

(ελδεηθηηθά: πψιεζε θαη αγνξά λένπ νρήκαηνο, αιιαγή ρξήζεο, αιιαγή νδεγνχ θιπ) ζα 

πξνζθνκίδσ ακειιεηί ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ». 

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα πξνθχπηεη ε ελαξκφληζε ησλ 

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

ΒΔΝ21-9Τ7 Απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ θαη Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο, 

Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Πξνδηαγξαθέο δσλψλ 

αζθαιείαο, θαζηζκάησλ θαη αγθπξψζεσλ δσλψλ − θαζηζκάησλ ζε ζρνιηθά ιεσθνξεία θαη 

δηαηάμεηο κεηαθνξάο καζεηψλ.» φπσο ηζρχεη. 

ε πεξίπησζε πνπ ζε δξνκνιφγην ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνγξάθεηαη ε 

ζχκβαζε πξνβιέπνληαη ζπλνδνί, γηα θάζε έλα απφ απηνχο ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα 

επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζύκβαζεο: 

1. Αληίγξαθν πνηληθνχ κεηξψνπ γεληθήο ρξήζεο.  

2. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, βάζεη φζσλ αλαθέξεη ε Τπνπξγηθή Απφθαζε 35797 (ΦΔΚ Β 

1199/11-4-2012), άξζξν 1 φπνπ ζα βεβαηψλεηαη φηη ν θάηνρφο ηνπ ππνβιήζεθε ζε ηαηξηθέο 

εμεηάζεηο θαη δε βξέζεθε λα πάζρεη απφ κεηαδνηηθφ ή άιιν λφζεκα κε ζπκβαηφ κε ηελ 

απαζρφιεζή ηνπ. 

3. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην ΑΦΜ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηα αθξηβή 

ζηνηρεία ηεο κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ.  

4. Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη εκπεηξία ζε αληίζηνηρε ή παξφκνηα 

εξγαζία ή ζπνπδέο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία. 

4. Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, από ην 

θπζηθό πξόζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή από ηνλ λόκηκν εθπξόζσπν ηνπ λνκηθνύ 

πξνζώπνπ ή ελώζεσο ή ζπλεηαηξηζκνύ, θαη όιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη από ηνλ ίδην, 

θέξνληαο νλνκαηεπώλπκν θαη ζθξαγίδα. 

I. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ππνβάιινληαη αλά ηκήκα φπσο απηφ 

πξνζδηνξίδεηαη ζην παξάξηεκα Α κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηηο εθαηφ % ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ δξνκνινγίνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή, θαηά 

ηκήκα, γηα ην δηαγσληζκφ κεηαθνξάο καζεηψλ  Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, απφ ηνλ 

ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνχλ θαη αληίζηξνθα, είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο 

ηνπ ηκήκαηνο, εθαξκνδφκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο, πνπ 

πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο ζηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή έηζη φπσο έρεη ηεζεί απφ ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ε νπνία είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην 

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

δεκφζησλ ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο». ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν ΦΠΑ..  

II. Ζ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ηκήκα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε ΔΤΡΧ κεηά ηελ εθαξκνγή 

ηεο εληαίαο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο ζηελ αμία έθαζηνπ δξνκνινγίνπ αιιά θαη 

ζηελ αμία νιφθιεξνπ ηνπ ηκήκαηνο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά 

δξνκνιφγην επί ηεο εκέξεο ιεηηνπξγίαο ηνπ δξνκνινγίνπ απνηειεί ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά 

γηα ην ηκήκα. Σν άζξνηζκα ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ γηα θάζε έλα απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ 

ηκήκαηνο απνηειεί ηελ ζπλνιηθή νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ην ηκήκα. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη γηα θάζε δξνκνιόγην ηνπ ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά ε πξνζθεξόκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά ζην ζύλνιό ηεο γηα θάζε 

ηκήκα ζα θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη ζα απνξξίπηεηαη . 

III. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνςήθηνο αλάδνρνο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζπλδπάδνληαο 

έλα ή πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα (επηβαηηθά δεκνζίαο ρξήζεσο ή κηθξά ιεσθνξεία) 

δηακνξθψλνληαο κε απηφ ηνλ ηξφπν ελαιιαθηηθή πξνζθνξά σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο, ε 
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Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 αμηνινγεί ηελ ππνβιεζείζα πξνζθνξά 

ιακβάλνληαο ππφςε: α) σο φξην απνδεκίσζεο ην αλψηεξν επηηξεπφκελν ηίκεκα ηνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηεο ΚΤΑ γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη. 

β) φηη ην πξνζθνξφηεξν είδνο κεηαθνξηθνχ κέζνπ απνηειεί ηε βάζεη ππνινγηζκνχ ηεο 

κέγηζηεο απνδεκίσζεο αλά δξνκνιφγην. 

IV. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην αθέξαην 

πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ 

έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

V. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΧ, ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία (φξην). Σν γεληθφ 

ζχλνιν ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ 

ςεθίν είλαη ίζν ή κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. 

Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη 

εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο 

απαξάδεθηε. 

VI. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο πιελ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ΚΤΑ 

αλαπξνζαξκνγήο ιφγσ ηηκήο θαπζίκνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

VII. Οη ηειηθέο ηηκέο κεηνδνζίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθπηψζεηο, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ 

αλάδνρν, απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο, θαζψο θαη γηα ελδερφκελεο  

παξαηάζεηο ηεο. 

5. Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ: 

Σα δηαζέζηκα νρήκαηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δξνκνιφγηα 

εθφζνλ απηά δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή δψλε, ή παξφιν πνπ αλήθνπλ ζηελ ίδηα 

ιεηηνπξγηθή δψλε απνδεηθλχεηαη απφ ηνπο ρξφλνπο θαη ηηο ρηιηνκεηξηθέο απνζηάζεηο φηη απηά 

κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ θαη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία θνίηεζεο. ην πιαίζην απηό νη ππνςήθηνη αλάδνρνη νθείινπλ 

λα ζπκπεξηιακβάλνπλ ζηε νηθνλνκηθή πξνζθνξά ηνπο ρξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο ησλ 

δηαδξνκψλ απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ 

καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία θνίηεζεο. 

Άξζξν 11 

Δγγπήζεηο  

(άξζξν 25 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

1. Οη εγγπήζεηο εθδίδνληαη απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα ή άιια λνκηθά πξφζσπα πνπ 

ιεηηνπξγνχλ λφκηκα ζηα θξάηε − κέιε ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο θαη έρνπλ ζχκθσλα κε ηα 

ηζρχνληα ην δηθαίσκα απηφ. Σα αληίζηνηρα έγγξαθα ησλ εγγπήζεσλ, αλ δελ είλαη δηαηππσκέλα 

ζηελ Διιεληθή, ζα ζπλνδεχνληαη απφ επίζεκε κεηάθξαζε κε πνηλή απνθιεηζκνχ. 

2. Με ηελ εγγπεηηθή επηζηνιή − πνπ απνηειεί απηνηειή ζχκβαζε ην πηζησηηθφ ίδξπκα 

αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε 

εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη, ρσξίο λα κπνξεί λα εξεπλά, νχηε αλ πξάγκαηη ππάξρεη ή αλ 

είλαη λφκηκε ε απαίηεζε (θχξηα νθεηιή).  

3. Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό δελ απαηηείηαη.  

4. Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο.  

α. Ο πξνκεζεπηήο ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε ή ε αλάζεζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη 

εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 

10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο γηα 

αχμεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ κέρξη 20%, φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ.  

β. Ζ εγγχεζε θαηαηίζεηαη πξν ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.  

γ. Ζ εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη αλαθνξάζε: 

(1) αλάιεςε ππνρξέσζεο απφ ην πηζησηηθφ ίδξπκα λα θαηαβάιεη νξηζκέλν πνζφ κεηά απφ 

απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε εθείλνπ πξνο ηνλ νπνίν θαη απεπζχλεηαη  
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(2) ηνλ αξηζκφ ηεο δηαθήξπμεο  

(3) ην πνζφλ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε  

(4) ηελ εκεξνκελία έθδνζήο ηεο  

(5) ηελ πιήξε επσλπκία θαη ηε δηεχζπλζε ηνπ πξνκεζεπηή ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδίδεηαη ε 

εγγχεζε. 

(6) ηνλ εθδφηε 

(7) ηελ ππεξεζία ζηελ νπνία απεπζχλεηαη 

Δπίζεο, πεξηιακβάλεη θαη ηα αθφινπζα:  

(Η) Σνλ αξηζκφ ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο αλάζεζεο θαη ηα πξνο εθηέιεζε ηκήκαηα 

δξνκνινγίσλ.  

(ΗΗ) Σελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο πξέπεη λα 

νξίδεηαη κέρξη ηηο 31.7.2016. 

(ΗΗΗ). Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο παξαηηείηαη ηεο 

έλζηαζεο ηεο δηδήζεσο. 

(ΗV). Σν πνζφλ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηελ δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

(V). ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφλ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην 

ηέινο ραξηνζήκνπ.  

(VI). Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο ηζρχνο ηεο 

εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο.  

5. Οη εγγπήζεηο θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο επηζηξέθεηαη κεηά ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

βεβαίσζεο ηνπ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ φηη πξαγκαηνπνηήζεθε ε θαηά κήλα εθηέιεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ θαη χζηεξα απφ ηελ εθθαζάξηζε ησλ ηπρψλ απαηηήζεσλ απφ ηνπο δχν 

ζπκβαιιφκελνπο. Δάλ ζην πξσηφθνιιν παξαιαβήο αλαθέξνληαη παξαηεξήζεηο ή ππάξρεη 

εθπξφζεζκε παξάδνζε, ε παξαπάλσ ζηαδηαθή απνδέζκεπζε γίλεηαη κεηά ηελ αληηκεηψπηζε, θαηά 

ηα πξνβιεπφκελα, ησλ παξαηεξήζεσλ θαη ηνπ εθπξφζεζκνπ. ηελ πεξίπησζε έλσζεο 

πξνκεζεπηώλ νη εγγπήζεηο πεξηιακβάλνπλ θαη ηνλ όξν όηη ε εγγύεζε θαιύπηεη ηηο 

ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο.  

Άξζξν 12 

Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 

 πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ 

(Πεξίπη. β & γ ηεο παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Παξνρή δηεπθξηλήζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ πξηλ θαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παξέρνληαη 

εθφζνλ απφ ηνπο ελδηαθεξφκελνπο πξνκεζεπηέο δεηεζνχλ εγθαίξσο (ζην ηειέθσλν ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ ηεο Γ/λζεο Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο: 

26713-60589 θ. παζή Δπάγγειν, Γεζαιέξκνπ Υξηζηίλα FAX 26710-28078, E-mail: 

tm_promithion.kef@pin.gov.gr Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην, Αξγνζηφιη 28 100) κέρξη 

θαη κία εκέξα πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Μεηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο, επί λνκίκσο ππνβιεζέλησλ δηθαηνινγεηηθψλ νη 

δηαγσληδφκελνη παξέρνπλ δηεπθξηλίζεηο κφλν φηαλ απηέο δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν είηε θαηά 

ηελ ελψπησλ ηνπ δηαδηθαζία, είηε θαηφπηλ εγγξάθνπ ηεο Τπεξεζίαο, κεηά ηελ ζρεηηθή 

γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. Απφ ηηο δηεπθξηλίζεηο, νη νπνίεο παξέρνληαη, ζχκθσλα κε ηα 

παξαπάλσ, ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία γηα ηα νπνία 

ππνβιήζεθε ζρεηηθφ αίηεκα απφ ην αξκφδην φξγαλν. 

Αηηήκαηα παξνρήο πιεξνθνξηώλ πνπ ππνβάιινληαη εθηόο ησλ αλσηέξσ πξνζεζκηώλ δελ 

εμεηάδνληαη. 

Άξζξν 13 

Παξαιαβή Τπνβιεζέλησλ Πξνζθνξώλ από ηνπο Τπνςήθηνπο Αλαδόρνπο 

1. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 παξαιακβάλεη θαη απνζθξαγίδεη κφλν ηηο 
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πξνζθνξέο πνπ ηεο δηαβηβάζηεθαλ εγθαίξσο απφ ην Σκήκα Πξνκεζεηψλ ηεο Γηεχζπλζεο 

Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο.  

2. Πξνζθνξά πνπ ππνβάιιεηαη θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο έλαξμεο ηεο δηαδηθαζίαο αμηνιφγεζεο 

παξαιακβάλεηαη κνλνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ 

Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007, θαη 

παξαδίδεηαη ζηελ Γξακκαηεία, κεηά ην πέξαο ηεο ζπλεδξίαζεο. 

3. Ζ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ 

Π.Γ.118/2007, κε δεκφζηα ζπλεδξίαζε. 

4. Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 θαζψο θαη ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ 

Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 δηαηεξνχλ ην δηθαίσκα θαηά ηελ θξίζε ηνπο λα δεηήζνπλ, θαηά ηελ 

αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ νπνηνδήπνηε πξφζζεην ζηνηρείν θξίλνπλ απαξαίηεην ή λα θαιέζνπλ 

ηνπο ζπκκεηέρνληεο, πξνθεηκέλνπ λα δηεπθξηλίζνπλ ηα πηζηνπνηεηηθά ή έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ. 

Άξζξν 14 

Απνηειέζκαηα & Οινθιήξσζε ηνπ Γηαγσληζκνύ 

(άξζξν 21 ηνπ Π.Γ. 118/2007 & παξαγξάθνο 4 ηνπ  

Κεθαιαίνπ Γ ηνπ Άξζξνπ 2 ηεο ΚΤΑ) 

1. ηε πεξίπησζε ππνβνιήο κία κφλν πξνζθνξάο ή ηειηθά γίλεη δεθηή κία κφλν πξνζθνξά θαη 

εθφζνλ δελ ππάξρνπλ ζπγθξηηηθά ζηνηρεία ηηκψλ είηε πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ είηε ζπλαθψλ 

καζεηηθψλ δξνκνινγίσλ πνπ λα επηβεβαηψλνληαη κε παξαζηαηηθά, ν δηαγσληζκφο καηαηψλεηαη θαη 

επαλαιακβάλεηαη ππνρξεσηηθά.  

2. ε πεξίπησζε απφιπηεο ηαχηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην 

δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 κεηά ηελ 

εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο 

πξνζθνξέο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

Άξζξν 15 

Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξώλ, αλαθνίλσζε ηηκώλ  

θαη θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο. 

1. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ 

δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (Κ.Π.Γ.) αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη 

απνζθξάγηζεο πξνζθνξψλ πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ 

ηελ εκεξνκελία θαη ψξα πνπ νξίδεηαη. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζην παξαπάλσ φξγαλν κεηά 

ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηελ 

Τπεξεζία γηα επηζηξνθή, σο εθπξφζεζκεο. Ζ απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: 

Μνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη ν θάθεινο πξνζθνξάο θαη κνλνγξάθνληαη απφ ην παξαπάλσ 

φξγαλν φια ηα δηθαηνινγεηηθά αλά θχιιν. Ζ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ ησλ 

δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 ζπληάζζεη 

ζπγθξηηηθφ πίλαθα πνπ εκθαλίδεη θαηά ζεηξά ηηο πξνζθνξέο. 

2. Απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη δεκφζηα, κε βάζε εγγξάθνπ ηνπ Σκήκαηνο 

Πξνκεζεηψλ πνπ έρεη δηαβηβάζεη ηηο πξνζθνξέο ζηελ Δπηηξνπή αμηνιφγεζεο ησλ απνηειεζκάησλ 

ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο ηνπ άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. 

Πξνζθνξά πνπ ππνβιήζεθε απφ πξνκεζεπηή πνπ δελ πεξηιακβάλεηαη ζην παξαπάλσ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο, δελ απνζθξαγίδεηαη, αιιά παξαδίδεηαη ζηελ ππεξεζία γηα επηζηξνθή. 

3. Μεηά ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία ν ζρεηηθφο θάθεινο ηνπ δηαγσληζκνχ παξαδίδεηαη ζηελ 

Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Κεθαιιελίαο.  

4. Όζνη δηθαηνχληαη, ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, λα παξεπξίζθνληαη ζηε δηαδηθαζία 

απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, ιακβάλνπλ γλψζε ησλ ζπκκεηαζρφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ, θαζψο 

επίζεο θαη ησλ ηηκψλ πνπ πξνζθέξζεθαλ. Σν πξαθηηθφ ηεο επηηξνπήο αμηνιφγεζεο ησλ 

απνηειεζκάησλ ησλ δηαγσληζκψλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ δηαπξαγκάηεπζεο απνζηέιιεηαη ζπλεκκέλα 

ζηνπο δηαγσληδφκελνπο καδί κε ηελ ιήςε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο αξκφδηαο Οηθνλνκηθήο 



14 

 

Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ απνηειψληαο 

αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο. 

Άξζξν 16 

Γηθαίσκα Πξόζβαζεο ζηηο Τπνβιεζείζεο Πξνζθνξέο 

(Άξζξν 19 ηνπ Π.Γ.118/2007) 

Ζ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ησλ Πξνζθνξψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ 

Γηαπξαγκάηεπζεο ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ 

πξφζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην 

έιεγρν ησλ εγγξάθσλ ελψ ε ιήςε θσηναληηγξάθσλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο αηηνχληεο 

εγγξάθσλ ηεο πξνζθνξάο γίλεηαη θαηφπηλ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

Άξζξν 17 

Γηνηθεηηθέο Πξνζθπγέο θαη Αμηνιόγεζε ηνπο  

από ηελ Δπηηξνπή Αμηνιόγεζεο Δλζηάζεσλ  

ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ.118/2007 

(άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/2007) 

1. Οη ελζηάζεηο ππνβάιινληαη εγθαίξσο ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ 

Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ σο εμήο: 

α) Καηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ ζην κηζφ ηνπ ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο απφ ηε 

δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο κέρξη ηελ εκεξνκελία ιήμεσο ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ. Γηα ηνλ θαζνξηζκφ ηεο πξνζεζκίαο απηήο ζπλππνινγίδνληαη θαη νη εκεξνκελίεο ηεο 

δεκνζίεπζεο θαη ηεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ.  

Ζ άζθεζε ελζηάζεσο θαηά ηεο δηαθήξπμεο δελ θσιχεη ηε ζπκκεηνρή ζην δηαγσληζκφ. 

β) Καηά ησλ πξάμεσλ ή παξαιείςεσλ ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ πνπ αθνξνχλ ηελ 

ζπκκεηνρή νπνηνπδήπνηε πξνκεζεπηή ζηνλ δηαγσληζκφ ή ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο πξνο 

ηε δηαδηθαζία παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηε δηάξθεηα δηεμαγσγήο ηνπ 

ηδίνπ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εληφο ηεο επφκελεο εξγάζηκεο εκέξαο απφ απηήλ θαηά ηελ νπνία ν 

εληζηάκελνο έιαβε γλψζε ηνπ ζρεηηθνχ θαθέινπ.  

γ) Καηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε, κέζα ζε 

ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο πξάμεσο ή παξαιείςεσο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο. Ζ έλζηαζε απηή 

θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο, ζε απηφλ θαηά ηνπ νπνίνπ 

ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε εμεηάδεηαη απφ ην αξκφδην γλσκνδνηηθφ ζπιινγηθφ φξγαλν θαη ην 

απνθαζίδνλ φξγαλν εθδίδεη ηελ ζρεηηθή απφθαζή ηνπ ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο 

απφ ηελ ιήμε ηεο πξνζεζκίαο ππνβνιήο ελζηάζεσλ.  

δ) Δθηφο ησλ αλσηέξσ πεξηπηψζεσλ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά ηε 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, κέζα ζε ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ, αθφηνπ ν ελδηαθεξφκελνο πξνκεζεπηήο έιαβε γλψζε ηεο αλσηέξσ θαηαθπξσηηθήο 

απφθαζεο θαη ησλ σο άλσ δηθαηνινγεηηθψλ. Ζ έλζηαζε απηή θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθά, εληφο 

δχν (2) εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ηεο ζηνλ κεηνδφηε θαηά ηνπ νπνίνπ ζηξέθεηαη. Ζ έλζηαζε 

εμεηάδεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαη ε 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ εθδίδεη 

ηελ ζρεηηθή απφθαζή ην αξγφηεξν ζε δέθα (10) εξγάζηκεο εκέξεο απφ ηελ ιήμε ηεο αλσηέξσ 

ηξηεκέξνπ πξνζεζκίαο.  

2. Δλζηάζεηο πνπ ππνβάιινληαη γηα νπνηνπζδήπνηε άιινπο ιφγνπο, εθηφο απφ ηνπο 

πξναλαθεξφκελνπο, δελ γίλνληαη δεθηέο. Ζ ζρεηηθή απφθαζε επί ηεο ελζηάζεσο θνηλνπνηείηαη 

ζηνπο εληζηάκελνπο ρσξίο ππαίηηα θαζπζηέξεζε ηεο Τπεξεζίαο. Οη εληζηάκελνη ιακβάλνπλ πιήξε 

γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο, κεηά ηελ θνηλνπνίεζε ηνπ ζψκαηφο ηεο ζε απηνχο, απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή, κε θξνληίδα ηνπο. Ο πξνκεζεπηήο κπνξεί θαηά ησλ απνθάζεσλ πνπ επηβάιινπλ 

ζε βάξνο ηνπ θπξψζεηο δπλάκεη ησλ άξζξσλ 18, 20, 26, 32, 33, 34 θαη 39 ηνπ Π.Γ.118/2007 λα 

ππνβάιεη πξνζθπγή γηα ιφγνπο λνκηκφηεηαο θαη νπζίαο κέζα ζε αλαηξεπηηθή πξνζεζκία ηξηάληα 

(30) εκεξψλ, απφ ηελ εκεξνκελία πνπ έιαβε γλψζε ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή. Δπί ηεο πξνζθπγήο, απνθαζίδεη ε αξκφδηα Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ 
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Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

Αμηνιφγεζεο Δλζηάζεσλ ηνπ Άξζξνπ 38 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Ζ ελ ιφγσ απφθαζε δελ επηδέρεηαη 

πξνζβνιή κε άιιε νηαζδήπνηε θχζεσο δηνηθεηηθή πξνζθπγή.  

3. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, πξνζθνκίδεηαη παξάβνιν θαηάζεζεο ππέξ ηνπ 

Γεκνζίνπ πνζνχ ίζνπ κε ην 0,10 επί ηνηο εθαηφ (0,10%) επί ηεο πξνυπνινγηζκέλεο αμίαο ηνπ ππφ 

πξνκήζεηα είδνπο, ην χςνο ηνπ νπνίνπ δελ κπνξεί λα είλαη κηθξφηεξν ησλ ρηιίσλ (1.000) θαη 

κεγαιχηεξν ησλ πέληε ρηιηάδσλ (5.000) επξψ. ζχκθσλα κε ην άξζξν 35 ηνπ λ.3377/2005 (Α΄ 202)] 

φπσο ηζρχεη. 

Άξζξν 18 

Γηθαζηηθή Πξνζηαζία 

Γηαδηθαζία Δπίιπζεο Γηαθνξώλ & Δθαξκνζηέν Γίθαην 

1 Ζ ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην ειιεληθφ Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξψλ, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθχςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζχκβαζεο ή εμ αθνξκήο 

ηεο, ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

2 Γηα θάζε δηαθνξά, πνπ δελ είλαη δπλαηφ λα επηιπζεί ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, 

εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ηνπ λ. 3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ Οδεγία 89/665/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 92/13/ΔΟΚ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο 

Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

Άξζξν 19 

Αλαθνίλσζε Καηαθύξσζεο θαη Τπνγξαθή ύκβαζεο 

1. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ή αθπξψλεη (ζπλνιηθά ή κεξηθά) ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο. Με ηελ θνηλνπνίεζε ηεο απφθαζεο αλάζεζεο ε ζχκβαζε ζεσξείηαη ζπλαθζείζα, ην 

δε έγγξαθν ηεο ζχκβαζεο πνπ αθνινπζεί έρεη απνδεηθηηθφ κφλν ραξαθηήξα. 

2. Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εληφο ηεο αξρηθήο (ή ηεο 

παξαηαζείζαο γηα ζπνπδαίν ιφγν) πξνζεζκία, ή αλ ηα πξνζθνκηζζέληα είλαη ειιηπή ή αλ δελ 

πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ αλαθαιεί ηελ 

απφθαζε θαηαθχξσζεο, θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ακέζσο επφκελνπο κεηνδφηεο 

ζηα δξνκνιφγηα πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο 

φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

3. Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε 

ππεξεζία, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ πεξηερφκελσλ ζ' απηά 

φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε ε νπνία απνηειεί αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο αθφκα 

θαη αλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά ζην ζψκα απηήο. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηνπο πίλαθεο ησλ δξνκνινγίσλ. 

5. Ζ Τπεξεζία ζπκπιεξψλεη ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο ηα ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ, κε ηελ νπνία ζπκκεηείρε απηφο ζην δηαγσληζκφ θαη ε νπνία πξνζθνξά 

έγηλε απνδεθηή κε ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ ζε απηφλ. Γε ρσξεί νπνηαδήπνηε 

δηαπξαγκάηεπζε ζην θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ επηζπλάθζεθε ζηε δηαθήξπμε ηνπ 

δηαγσληζκνχ, νχηε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν ηξνπνπνίεζε ή ζπκπιήξσζε ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ αλαδφρνπ.  
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Άξζξν 20 

Λνηπά ζέκαηα 

Γηα φζα δελ αλαθέξνληαη ζηε παξνχζα δηαθήξπμε ηζρχνπλ νη ξπζκίζεηο ηεο ππ’ αξηζ. 

Οίθ.29817/8125/26.3.2014 δηαθήξπμεο. 

 

Άξζξν 21 

Παξαξηήκαηα ηεο Γηαθήξπμεο 

ηελ παξνχζα δηαθήξπμε επηζπλάπηνληαη θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην ηκήκα απηήο ηα 

παξαθάησ παξαξηήκαηα: 

Παξάξηεκα Α: Γξνκνιφγηα κεηαθνξάο καζεηψλ 

Παξάξηεκα Β: ρέδην χκβαζεο 

Παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Δγγπεηηθήο Καιήο Δθηέιεζεο 

Παξάξηεκα Γ: Τπφδεηγκα Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο 

 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΖΜΑΣΟ 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 

ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

07.8.2014 

Ο Πξόεδξνο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο  

ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο  

Πεξηθέξεηαο Ινλίσλ Νήζσλ 

   

  

ππξίδσλ πχξνπ  

Πεξηθεξεηάξρεο Ηνλίσλ Νήζσλ 

 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΟ 
ΣΜΖΜΑΣΟ 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 
ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Α. ΠΡΟΨΣΑΜΔΝΖ 
Γ. ΓΗΔΤΘΤΝΖ 

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο  

Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ηζάθεο 

   

 

   
Δπζηάζηνο – σηήξηνο Κνπξήο 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Α΄   

ΠΙΝΑΚΔ ΜΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟ ΓΗΜΟΠΡΑΣΗΗ 

Βιέπε ην ζρεηηθφ (ειεθηξνληθφ) αξρείν κε ηίηιν Παξάξηεκα Α: Πίλαθεο κε Μαζεηηθά Γξνκνιφγηα. 

Αξηζκφο ειίδσλ: 8 

Πεξηιακβάλεη ηνπο αθφινπζνπο πίλαθεο: 

 Πίλαθαο Α: Γξνκνιφγηα κε Σαμί. Πξνζθνξά αλά δξνκνιφγην (θάζε δξνκνιφγην 

είλαη μερσξηζηφ ηκήκα): ζει.5 

 Πίλαθαο Β: Γξνκνιφγηα κε Λεσθνξεία. Πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξνκνινγίσλ (έλα ηκήκα φινο ν πίλαθαο) θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξνθχςεη 

ελδηαθέξνλ ζα γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο αλά δξνκνιφγηα (θάζε δξνκνιφγην έλα 

ηκήκα) ζει.2 

 Πίλαθαο Γ: Γξνκνιφγηα κε Λεσθνξεία γηα ΔΠΑΛ & Ηζάθε  Πξνζθνξά αλά 

δξνκνιφγην (θάζε δξνκνιφγην είλαη μερσξηζηφ ηκήκα) ζει.1 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Β΄   

ΥΔΓΙΟ ΤΜΒΑΗ 

 
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 : Γηνηθεηήξην - Αξγνζηφιη 

Σ.Κ : 28100 

Πιεξνθνξίεο : παζήο Δπάγγεινο 

Σει. : 26713.60589 

Φαμ. : 26710.28078 

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

 

 

ΘΔΜΑ: χκβαζε Αλάζεζεο Μαζεηηθψλ Γξνκνινγίσλ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-3015. 

 

ΤΜΒΑΖ 

 

ην Αξγνζηφιη, ζήκεξα, ________ ___________ 2014 ζην γξαθείν ηνπ Αληηπεξηθεξεηάξρε 

ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο νη θάησζη ζπκβαιιφκελνη: 

1. θ. ____________________, Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ 

Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο, ελεξγψληαο σο λφκηκνο εθπξφζσπνο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ 

Δλνηήησλ Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ κε  

ΑΦΜ: 997913715 Γ.Ο.Τ. Α΄ Κέξθπξαο. 

2. θ. ___________________ κε ΑΦΜ: _____________ 

Ο πξψηνο εθ ησλ ζπκβαιινκέλσλ έρνληαο ππφςε: 

1. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2286/1995 «Πξνκήζεηεο ηνπ Γεκφζηνπ Σνκέα θαη ξπζκίζεηο ζπλαθψλ 

ζεκάησλ». 

2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2362/1995 (ΦΔΚ 247 Α΄) «Πεξί Γεκνζίνπ Λνγηζηηθνχ, ειέγρνπ ησλ 

δαπαλψλ ηνπ θξάηνπο θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

3. Σν Ν.3871/2010 (ΦΔΚ 141 Α΄) «Γεκνζηνλνκηθή Γηαρείξηζε θαη Δπζχλε». 

4.Σν Ν.3861/2010 (ΦΔΚ 112 Α΄) «Δλίζρπζε ηεο δηαθάλεηαο κε ηελ ππνρξεσηηθή αλάξηεζε λφκσλ 

θαη πξάμεσλ ησλ θπβεξλεηηθψλ, δηνηθεηηθψλ θαη απηνδηνηθεηηθψλ νξγάλσλ ζην δηαδίθηπν - 

Πξφγξακκα Γηαχγεηα - θαη άιιεο δηαηάμεηο». 

5. Σν Ν.3845/2010 (ΦΔΚ 65 Α΄), «Μέηξα γηα ηελ εθαξκνγή ηνπ κεραληζκνχ ζηήξημεο ηεο 

ειιεληθήο νηθνλνκίαο απφ ηα Κξάηε - Μέιε ηεο Εψλεο ηνπ επξψ θαη ην Γηεζλέο Ννκηζκαηηθφ 

Σακείν». 

6. Σν Ν.3852/2010 (ΦΔΚ 87 Α΄) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο 

Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο». 

7. Σν Ν. 4071/2012 (ΦΔΚ 85Α΄) «Ρπζκίζεηο γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, ηελ απηνδηνίθεζε θαη ηελ 

απνθεληξσκέλε δηνίθεζε Δλζσκάησζε Οδεγίαο 2009/50/ΔΚ. 

8. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 147/2010 (Φ.Δ.Κ. 240 Β΄) «Οξγαληζκφο ηεο Πεξηθέξεηαο Ηνλίσλ Νήζσλ». 

9. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.118/2007 (ΦΔΚ 150 Α΄) «Καλνληζκφο Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ». 

10. Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ.113/2010 (ΦΔΚ 194 Α΄) «Αλάιεςε ππνρξεψζεσλ απφ ηνπο δηαηάθηεο». 

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 παξαγξάθνπ 1 ηνπ άξζξνπ 83 ηνπ Ν.2362/1995 γηα ηε ζχλαςε 

δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ πνπ αθνξνχλ πξνκήζεηα πξντφλησλ, παξνρή ππεξεζηψλ ή εθηέιεζε έξγσλ». 

12. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 100 ηνπ Ν.4182/2013 (185 Α΄) κε ζέκα: «Κψδηθαο Κνηλσθειψλ 

Πεξηνπζηψλ, ρνιαδνπζψλ Κιεξνλνκηψλ θαη ινηπέο δηαηάμεηο» 

13. Σηο δηαηάμεηο ηεο ππ’ αξηζ. 24001/11.6.2013 Κνηλήο Τπνπξγηθήο Απφθαζεο (1449 Β΄) κε ΑΓΑ: 

ΒΔΕΓΝ-Χ2 κε ζέκα: «Μεηαθνξά Μαζεηψλ Γεκφζησλ ρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο». 

14. Σν απφ 21.6.2013 αλαξηεζέλ έγγξαθν ζηελ δηθηπαθή πχιε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ κε 

ζέκα: «Οδεγφο ελεξγεηψλ ησλ πεξηθεξεηψλ γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ δεκνζίσλ ζρνιείσλ ζρνιηθνχ 

έηνπο 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 ζέκα: «Γηαδηθαζία θαη 

Πξνυπνζέζεηο παξάηαζεο ζπκβάζεσλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζρνιηθνχ έηνπο 2013-2014 κέρξη ηελ 

νινθιήξσζε ησλ δηαγσληζκψλ» 

16. Σελ ππ’ αξηζ. _________________________ δηαθήξπμε. 

17. Σηο ππ’ αξηζ. ______________ κε ΑΓΑ: _____________, ______________ κε ΑΓΑ: 

_____________ Απνθάζεηο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010. 

18. Σελ ππ’ αξηζ. Οίθ.________________________ Απφθαζε Αλάιεςεο Τπνρξέσζεο. 

19. Σελ ππ’ αξηζ___________________ Απφθαζε Αλάζεζεο ηνπ Πεξηθεξεηάξρε Ηνλίσλ Νήζσλ. 

20. Σελ ππ’ αξηζ. __________________ Πξάμε ηνπ Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ 

21. Σελ αλάγθε κεηαθνξάο καζεηψλ. 

 

 

 

ΤΝΑΠΟΓΔΥΟΝΣΑΙ, ΤΝΟΜΟΛΟΓΟΤΝ ΚΑΙ ΤΜΦΩΝΟΤΝ 

Σα παξαθάησ: 

Ο Αληηπεξηθεξεηάξρεο ησλ Π.Δ. Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο αλαζέηεη ζηνλ δεχηεξν εθ ησλ 

ζπκβαιινκέλσλ ηνλ θ. ___________________ κε ΑΦΜ: _____________ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014 

– 2015, θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη 

28.2.2015, ηελ εθηέιεζε κε ΔΓΥ κε αξηζ. θπθινθνξίαο ΣΑΕ _____ ησλ δξνκνινγίσλ: 

ΥΟΛΗΚΟ 

ΤΓΚΡΟΣΖΜΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΟ 

Μ
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Ο αλάδνρνο έρεη ηελ επζχλε λα ηεξεί θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο ηνπο φξνπο θαη 

ηεο πξνυπνζέζεηο πνπ πεξηγξάθνληαη ζηελ δηαθήξπμε ηνπο νπνίνπο έρεη δηαβάζεη, θαηαλνεί, 

ζπλαηλεί θαη αλαγλσξίδεη φηη απνηεινχλ ζπκβαηηθνχο φξνπο θαη αλαπφζπαζην κέξνο ηεο παξνχζαο 

δηαθήξπμεο. 

Γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο ν αλάδνρνο έρεη θαηαζέζεη ηελ ππ’ 

αξηζ.___________ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ηξάπεδαο ____________________ 

χςνπο ____________ κε δηάξθεηα ηζρχνο κέρξη 28.2.2016. 

Ο ηξφπνο θαη ρξφλνο πιεξσκήο πεξηγξάθνληαη θαη επεμεγνχληαη αλαιπηηθά ζηε δηαθήξπμε 

θαζψο θαη ε δπλαηφηεηα θαη δηαδηθαζία αλαπξνζαξκνγήο ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο. 

ηηο αλσηέξσ ηηκέο δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν ΦΠΑ. Σν νηθνλνκηθφ αληηθείκελν ηεο 

ζχκβαζεο δχλαηαη λα απμεζεί έσο θαη 20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο δηαθήξπμεο ζην πιαίζην 

άζθεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ 
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(δειαδή κείσζε ή αχμεζε ησλ ρηιηνκέηξσλ ησλ δξνκνινγίσλ ή αιιαγή δηαδξνκήο πνπ νθείιεηαη 

ζηελ αλάγθε λα εμππεξεηεζνχλ λένη καζεηέο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο ή ζε 

θάπνηα απξφβιεπηε αλάγθε – π.ρ. εθηέιεζε δεκφζησλ έξγσλ επί νδνζηξσκάησλ), φπνηε πξνθχπηεη 

αλάγθε θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

Με ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνχ δηαγσληζκνχ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-2015 ε ζχκβαζε 

ιχλεηαη απηνκάησο θαη αδεκίσο απφ ην ρξφλν θαηάξηηζεο θαη ηζρχνο ηεο αληίζηνηρεο ζχκβαζεο 

απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο ζα αλέιζεη ζε ________________________ κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13%. 

Σν θείκελν ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ ζην νπνίν απηή 

ζηεξίδεηαη, φπσο πξνζθνξά, δηαθήξπμε θαη απφθαζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο, εθηφο θαηάδεισλ 

ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 

Γηα ηελ επίιπζε ηπρφλ δηαθνξψλ αξκφδηα δηθαζηήξηα είλαη ηνπ Ν. Κεθαιιελίαο. 

Ζ παξνχζα ζχκβαζε ππνγξάθηεθε ζε δχν (2) αληίγξαθα. 

 

 

Ο Αλάδνρνο 

 

 

 

 

Πεξηθέξεηα Ινλίσλ Νήζσλ 

Π.Δ. Κεθαιιελίαο 

 

 

_______________________ 

Αληηπεξηθεξεηάξρεο  

Π.Δ. Κεθαιιελίαο & Ιζάθεο 
 

Α. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΟ 

ΣΜΗΜΑΣΟ 

Α. ΠΡΟΪΣΑΜΔΝΗ  

ΓΙΔΤΘΤΝΗ 
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Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α  Γ΄   

ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ  ΔΓΓΤΗΣΙΚΗ  ΔΠΙΣΟΛΗ  ΚΑΛΗ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

Ολνκαζία Σξάπεδαο ………………………….. 

Καηάζηεκα                …………………………. 

(Γ/λζε νδφο -αξηζκφο TK fax )         Ζκεξνκελία έθδνζεο   ………………     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 ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη εγγπψκεζα δηα ηεο παξνχζαο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη ηνπ δηθαηψκαηνο ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο κέρξη 

ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΧ.   …………………(θαη νινγξάθσο) …………..……….. …….  ζην νπνίν 

θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε ππνρξέσζή καο, ππέξ  ηεο εηαηξείαο 

………………………………………………… κε ΑΦΜ:………………………….. Σαρπδξνκηθή 

Γηεχζπλζε ………………………………………………………….γηα ηελ θαιή εθηέιεζε απφ 

απηήλ ησλ φξσλ ηεο κε αξηζκφ …………. απφθαζεο αλάζεζεο, πνπ ππέγξαςε καδί ζαο γηα ηελ 

αλάζεζε κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο 

αξκνδηφηεηαο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ Κεθαιιελίαο θαη Ηζάθεο γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2014-

2015 ζην πιαίζην ηεο ππ’ αξηζ. __________ δηαθήξπμεο θαη κε εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζηηο __.__.2014 θαη ην νπνίν πνζφλ θαιχπηεη ην 10% ηεο ζπκβαηηθήο πξν Φ.Π.Α. 

αμίαο ………...ΔΤΡΧ απηήο.  

 

- Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακία 

απφ κέξνο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν ή κε ηεο απαίηεζεο κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

 

-  ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην εθάζηνηε 

ηζρχνλ ηέινο ραξηνζήκνπ. 

 

- Ζ παξνχζα εγγχεζή καο αθνξά κφλν ηελ παξαπάλσ αηηία θαη ηζρχεη κέρξη ηελ επηζηξνθή ηεο 

ζ’ εκάο , νπφηε γίλεηαη απηνδίθαηα άθπξε θαη δελ έρεη απέλαληί καο θακηά ηζρχ. 

- Απνδερφκαζηε λα παξαηείλνπκε ηελ ηζρχ ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ απιφ έγγξαθν ηεο 

Τπεξεζίαο ζαο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ην ζρεηηθφ αίηεκα ζαο ζα καο ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ 

εκεξνκελία ιήμεο ηεο. 

- Ζ παξνχζα ηζρχεη κέρξη θαη ηελ 01.5.2015 

 

- Βεβαηνχηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ πνπ έρνπλ δνζεί ζην 

Γεκφζην θαη ΝΠΓΓ, ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην 

φξην ησλ εγγπήζεσλ πνπ έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ 

Σξάπεδά καο. 

- ηελ πεξίπησζε έλσζεο πξνκεζεπηώλ ε εγγύεζε πεξηιακβάλεη θαη ηνλ όξν όηη ε 

εγγύεζε θαιύπηεη ηηο ππνρξεώζεηο όισλ ησλ κειώλ ηεο έλσζεο. 
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Δίδνο 

κεηαθνξηθψλ  

κέζσλ ηεο 

πξνζθνξάο 

 

Αξηζκνί 

θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ 

Πξνζθεξνκέλε 

ρσξεηηθφηεηα 

κέζσλ βάζεη 

αδεηψλ 

θπθινθνξάο 

Ζκεξήζην 

Κφζηνο 

δξνκνινγίνπ 

Βάζεη 

Πξνυπνινγηζκνχ 

κε ηελ ηπρφλ 

δαπάλε ζπλνδνχ  

Πξνζθνξά 

Α
ξ
ηζ

κ
φ

ο 

δ
ξ
ν

κ
ν

ι
ν

γί
σ

λ 

ζ
ηε

λ 
δ
ηά

ξ
θ

εη
α

 

ηε
ο 

ζ
χ
κ

β
α

ζ
ε

ο 
Κ

φ
ζ

ην
ο 

Γ
ξ
ν

κ
ν

ι
ν

γί
ν

π
 

ζ
ην

 ζ
χ
λν

ι
ν

 η
ε

ο 

δ
ηά

ξ
θ

εη
α

ο 
 η

ε
ο 

ζ
χ
κ

β
α

ζ
ε

ο 

Πνζνζηφ έθπησζεο  Ζκεξήζην 

θφζηνο 

δξνκνινγίνπ 
ΟΛΟΓΡΑΦΧ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΧ  

          115  

          115  

          115  

          115  

          115  

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
 

ΦΠΑ 13% 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΦΠΑ  

         (ηόπνο, εκεξνκελία) 

     Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)- ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΦΡΑΓΙΓΑ –ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

 


