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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47

Πόλη

ΠΥΡΓΟΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

27131

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL633

Τηλέφωνο

26213-60417

Φαξ

26213-60423

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

ddo@ilia.pde.gov.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α. Λεμποτέσης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

http://www.pde.gov.gr

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL)
Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια Δυτικής. Ελλάδας-Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας και ανήκει στην Γενική
Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες.
Εφαρμοστέο εθνικό δίκαιο είναι το Ελληνικό και ειδικότερα ο ν.4412/2016 « Δημόσιες Συμβάσεις Έργων,
Προμηθειών, και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ).
Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση
στην διεύθυνση (URL) : μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση : www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον υπάλληλο Λεμποτέση Αλέξιο, Τμήμα Προμηθειών,
Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, στο τηλέφωνο 2621360415 και στη
διεύθυνση www.pde.gov.gr

1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας - Χρηµατοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 32 του ν. 4412/16.

4

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Χρηματοδότηση της σύμβασης
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτικής. Ελλάδας, Περιφερειακή Ενότητα
Ηλείας. H δαπάνη βαρύνει τον Προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018 και 2019 και τους Κ.Α.Ε :
02.03.191.0821.01.0001 και 02.03.192.0821.01.0001.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου της σύµβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν
τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Ηλείας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των
σχολείων έως και την λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 (95 σχολικές ημέρες και 12 σχολικές ημέρες για τα
δρομολόγια των μαθημάτων κολύμβησης).
Η ανωτέρω ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών των δημοσίων σχολείων Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας θα πραγματοποιηθεί με τη διαδικασία της
διαπραγμάτευσης με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά με βάση την τιμή (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης). Ο συνολικός
προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό των 321.454,58 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% και
θα επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός της Περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας. Η Π.Δ.Ε. – Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας
διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να προβεί σε διεξαγωγή
διαπραγματεύσεων.

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV) : 60130000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ»
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα-ομάδες (ΒΛ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι):
ΟΜΑΔΑ 1η : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΗΝΕΙΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ
& ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
εκτιμώμενης αξίας 18.778,65€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ 2η : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) εκτιμώμενης αξίας 8.272,60€, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ 3η: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΖΑΧΑΡΩΣ ΜΕ ΜΙΚΡΑ
& ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
εκτιμώμενης αξίας 6.259,55€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ 4η: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΜΕ ΜΙΚΡΑ &
ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
εκτιμώμενης αξίας 22.999,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ 5η : ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΜΕ ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ) εκτιμώμενης αξίας 28.058,25 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
ΟΜΑΔΑ 6η: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΛΙΔΑΣ ΜΕ
ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΤΑΙ ΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ)
εκτιμώμενης αξίας 8.697,48€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
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ΟΜΑΔΑ 7η: ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΔΗΜΩΝ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ ΜΕ Δ.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (ΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ) εκτιμώμενης αξίας 228.388,55 €
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.
Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, για τουλάχιστον μια ή περισσότερες Ομάδες (για τις ομάδας
1-6) και για ένα ή περισσότερα δρομολόγια (για την ομάδα 7).
Προσφορά που αφορά μέρος της Ομάδας από 1 έως & 6 δεν γίνεται αποδεκτή.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να αναθέσει συνδυάζοντας τις ομάδες σε έναν προσφέροντα υπό τις
κάτωθι προϋποθέσεις:
1. Ότι μπορεί να πετύχει την έγκαιρη και ασφαλή άφιξη των μαθητών στις σχολικές μονάδες τους αποφεύγοντας
την έναρξη των δρομολογίων πολύ νωρίς το πρωί και πολύ αργά το μεσημέρι και να διαθέτει τον απαιτούμενο
στόλο οχημάτων.
2. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά περίπτωση
δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων
όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α.
και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν κωλύει την
υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω
κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα
συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική
προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω
δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον προβλεπόμενο από τη διακήρυξη
προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.
3. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά
δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους
χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η
ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 321.454,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 259.237,56 €). ΦΠΑ 24%: 62.217,01 €.
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε περίπτωση που για
οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης
από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της
παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς
(κατακύρωση με χαμηλότερη τιμή), βάσει
•

του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στη συνολική τιμή των ΟΜΑΔΩΝ 1 έως και 6.

•

του μεγαλύτερου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό πάνω στην τιμή του κάθε δρομολογίου της
ΟΜΑΔΑΣ 7.
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής
εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» με το οποίο συστήθηκαν
και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες ως ΝΠΔΔ - ΟΤΑ Β’ .
2. Το υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309 / τ.Β’/30.12.2016 με θέμα «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
3. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, με την
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούμενων
οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις.
4. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα - Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/τ.Α/1992) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
5. Το άρθρο 7 και άρθρο 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ Α’206/26-10-2012) – «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α’ 171)», μεταφορά αρμοδιότητας
στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις.
6. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ Β΄/1673/23-08-2007) Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης
και Επικρατείας με θέμα : «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005».
7. Τις διατάξεις του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνέδριο».
8. Το άρθρο 9 του Ν.4350/2015 (ΦΕΚ Α’161/30-11-2015) «Κύρωση της από 26-08-2015 Πράξης Νομοθετικού
Περιεχομένου «Κατεπείγουσες Ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία των Οργανισμών Τοπικής
Αυτοδιοίκησης» (Α’ 102).
9. Τις διατάξεις του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α΄/1996) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284/Α΄/1997)
«Περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και άλλες διατάξεις».
10. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/1985) «Δομή και λειτουργία της
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις»
11. Τις διατάξεις του άρθρου 2 του Ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136/Α΄/1998) «Περί ρύθμισης θεμάτων ΤΕΙ και άλλες
διατάξεις».

12. Τις διατάξεις του Ν. 4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων –
Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
13. Την υπ΄ αριθμ. 56902/2015/19-05-2017 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1924/Β΄/02-06-2017
«Τεχνικές Λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
14. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (ΦΕΚ 58/τΑ΄/2012) και ειδικότερα αυτές
του άρθρου 5, οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονομική Επιτροπή είναι αρμόδια για «Την κατάρτιση των όρων,
τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και κατακύρωση κάθε μορφής δημοπρασιών και
διαγωνισμών, καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών διεξαγωγής και αξιολόγησης από μέλη
της ή ειδικούς επιστήμονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δημόσιους υπαλλήλους».
15. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
16. Τις διατάξεις του άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
17. Τις διατάξεις του Π. Δ/τος 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την
αριθ. εγκύκλιο 2/100018/0026/30.12.2016 (ΑΔΑ:ΨΒΞΒΗ-ΔΤΗ) του Υπουργείου Οικονομικών
«Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά με την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή
οδηγιών».
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18.

19.

20.

21.

22.

23.
24.

25.

Την αριθ. 400/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Πατρών μέσω της οποίας γίνεται η
επικύρωση των αποτελεσμάτων των Περιφερειακών Εκλογών της 18ης και 25ης Μαΐου 2014,
ανακηρύχτηκαν ο Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί
Σύμβουλοι Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για την περίοδο 2014−2019, καθώς και την αριθ. 456/2014
διόρθωση − συμπλήρωση αυτής.
Την αριθ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας `.
Την αριθ. 2/42053/0094/2002 απόφαση Υπ. Οικονομίας, με την οποία αναπροσαρμόστηκε το χρηματικό
ποσό του άρθρου 41 του Ν.Δ. 496/74 για την σύναψη σύμβασης, σε δύο χιλιάδες πεντακόσια (2.500)
ευρώ.
Την αριθ. 24001/11.6.2013 (ΦΕΚ 1449/Β΄/14.6.2013) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών –
Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων,
Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»
Την αριθ. 40701/11.10.2013 Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εσωτερικών – Ανάπτυξης,
Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και
Αθλητισμού «Συμπλήρωση κοινής Υπουργικής Απόφασης της 24001/11.6.2013». (ΦΕΚ 2561/τ.Β΄/ 11-102013).
Την εγκύκλιο 25/27.12.2013 «Διευκρινίσεις επί της μεταφοράς μαθητών, σύμφωνα με την υπ' αρ.
24001/11.6.2013 ΚΥΑ».
Το υπ’ αριθμ. οικ.Α54001/4235/25-9-2014 έγγραφο του υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων με θέμα «Διευκρινήσεις περί της μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις περιφέρειες
κατά τα οριζόμενα της υπ’ αριθμ. 24001/2013 ΚΥΑ»
Την υπ' αρ. 31636 /9-9-2015 Απόφαση «Τροποποίηση - Συμπλήρωση της υπ'αρ. 24001/11-6-2013 Κοινής
Υπουργικής Απόφασης (1449 Β /14-6-2013), όπως ισχύει» (ΦΕΚ 1931/ τ.Β /9-9-2015).

26. Την παράγραφο 4 του άρθρου 60 του Ν.4369/2016 (ΦΕΚ 33/τ.Α΄/27-2-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
27. Την υπ’ αριθμ. 100371Δ3/15-6-2017 Απόφαση του Υπουργού Παιδείας Έρευνας και
Θρησκευμάτων για το “Ωρολόγιο πρόγραμμα υποχρεωτικού και ολοήμερου προγράμματος
Ειδικού Νηπιαγωγείου και Ειδικού Δημοτικού Σχολείου” ΦΕΚ (2103/τ.Β΄/19-6-2017)
28. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών
και Υπηρεσιών προσαρμόστηκε η Ελληνική Νομοθεσία στις διατάξεις των Οδηγιών 2014/24/ΕΕ
και 2014/25/ΕΕ)
29. Τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016) της οδηγίας 2014/24ΕΕ,
«Προσφυγή στη διαδικασία με διαπραγμάτευση χωρίς προηγούμενη δημοσίευση».
30. Τις διατάξεις του άρθρου 127 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 / τ.Α΄/ 08-08-2016).
31. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός
των μελών τους με κλήρωση».

32. Την παράγραφο 8 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 (ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016) με την οποία
τροποποιήθηκε η υπ’ αριθμό 24001/11-6-2013 Κ.Υ.Α.
33. Τις διατάξεις της παρ. 8 της παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/τ.Α/2012) περί της
προμίσθωσης ΕΔΧ αυτοκινήτου και του άρθρου 83 του ίδιου νόμου περί της έδρας των ΕΔΧ
αυτοκινήτων.

34. Την αριθ. 69641/869/14-03-2017 (ΦΕΚ 138/τ΄. Υ.Ο.Δ.Δ./23-03-2017) απόφαση του Περιφερειάρχη
Δυτικής Ελλάδας με την οποία ορίσθηκε πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Δ.Ε. ο κ.
Μπράμος Παναγιώτης.
35. Την αριθ. 92550/132/5-4-2017 (ΦΕΚ 1300/Β΄/13-04-2017) απόφαση Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας
περί παροχής εξουσιοδότησης υπογραφής.
36. Την αριθ. 68/8-6-2016 (ΑΔΑ: 6ΤΞΕ7Λ6-ΞΛΓ) απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου της Π.Δ.Ε. ,με την
οποία εγκρίθηκε η αναγκαιότητα διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού
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Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020,
συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου
έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών
37. Την αριθ. 741/27-06-2016 (ΑΔΑ: Ψ4ΤΔ7Λ6-7ΘΘ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με την οποία εγκρίθηκε η κατάρτιση των όρων διενέργειας
διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για
τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 8% και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω
αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους διαγωνισμών) και η συγκρότηση Επιτροπών
του ανωτέρω διαγωνισμού.
38. Την αριθμ. 173/09-11-2017 (ΑΔΑ:69ΒΖ7Λ6-ΖΕΝ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ με θέμα
«Έγκριση του ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018».
39. Την αριθμ. 29/02-03-2018 (ΑΔΑ:7ΖΠ47Λ6-0Ν4) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου ΠΔΕ με θέμα
«Συμπλήρωση της υπ΄αρ. 173/2017 απόφασης Περιφερειακού Συμβουλίου σχετικά με την έγκριση του
ετήσιου προγράμματος προμηθειών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας 2018»
40. Τις υπ΄ αριθμό 1006/2016, 1044/2016 , 1045/2016 , 1121/2016 , 1213/2016 , 1312/2016 , 1351/2016 ,
1412/2016 , 1608/2016 , 1655/2016 , 22/2017, 1703/2017, 46/2017, 132/2017, 163/2017, 247/2017,
405/2017, 406/2017, 738/2017, 739/2017, 740/2017 , 975/2017 , 1181/2017 , 1182/2017 , 1616/2017 ,
1946/2017 & 1947/2017 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης πρακτικών της επιτροπής
αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που υποβλήθηκαν στα πλαίσια της αριθ. 184929/5247/13-72016 διακήρυξης για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007
τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017,
2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020.

41. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 63 του Ν.4415/2016 ΦΕΚ 159/τ.Α΄/6-9-2016 «Ρυθμίσεις για
την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» σύμφωνα με
τις οποίες: «2. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες: α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την προκήρυξη
των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν
προσφορές είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν μη κατάλληλες, γ) δεν έχουν αναδειχθεί
μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να
παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό διάστημα
έως 31.12.2016, προσαρμόζοντας τους συμβατικούς όρους στα νέα δεδομένα εκτέλεσης των
δρομολογίων, αν αυτό απαιτείται, και όπου αυτό είναι αδύνατον, να αναθέσει το σχετικό έργο με
αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση
προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), με
τους ίδιους ή τροποποιημένους όρους, και κατ’ εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.). Σε κάθε περίπτωση, λαμβάνονται υπόψη κριτήρια οικονομικότητας και
εξασφάλισης συνθηκών γνήσιου ανταγωνισμού».
42. Τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.4445/2016 (ΦΕΚ 236/τ.Α΄/19-12-2016), «Εθνικός Μηχανισμός
Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και
Κοινωνικής Συνοχής, ρυθμίσεις για την κοινωνική αλληλεγγύη και εφαρμοστικές διατάξεις του ν.
4387/2016 (Α΄ 85) και άλλες διατάξεις», που αφορούν «Επείγουσες διατάξεις για τη μεταφορά
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μαθητών - Πρόβλεψη δυνατότητας μεταφοράς προσφύγων - μεταναστών με επιβατικά οχήματα
ιδιοκτησίας Ο.Τ.Α.» σύμφωνα με τις οποίες: «1. Στην παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄
159) η φράση «μέχρι 31.12.2016» αντικαθίσταται από τη φράση «μέχρι 30.6.2017».2. Στην παρ. 1
του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) προστίθεται δεύτερο εδάφιο, ως ακολούθως: «Στις
περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν
διαγωνισμοί για τη μεταφορά μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016 και 2016-2017, οι σχετικές
δαπάνες που πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014-2015 και μέχρι τη
σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης
διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 3. Στην περίπτωση γ΄ της παρ. 2
του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159) η φράση «για χρονικό διάστημα έως 31.12.2016»,
αντικαθίσταται από τη φράση «για χρονικό διάστημα έως 30.6.2017».4. Επιτρέπεται η μεταφορά
προσφύγων και μεταναστών με επιβατικά οχήματα ιδιοκτησίας των Ο.Τ.Α. Α΄ και Β΄ βαθμού, από
και προς τις δομές φιλοξενίας ή όπου αλλού κριθεί αναγκαίο, μετά από απόφαση του οικείου
Δημάρχου ή Περιφερειάρχη».
43. Την υπ. αριθμ. 184/14-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα
«Έγκριση προϋπολογισμό Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2018». Η ανωτέρω απόφαση βρέθηκε νόμιμη
με την αριθμ. πρωτ. 293717/29-11-2017 απόφαση του ασκούντα καθήκοντα Γενικού Γραμματέα
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου (ΣΕΤΡΟΡ1Φ-ΧΧΦ).
44. Την αριθ. 218/28.12.2017 (24η Συνεδρίαση στις 28.12.2017,ΑΔΑ: 67ΟΚ7Λ6-ΑΩΡ ) απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση του Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας οικονομικού έτους 2018, το οποίο συνοψίζει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2018 καθώς και τον προϋπολογισμό του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα
Στήριξης Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα», τους πίνακες στοχοθεσίας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
καθώς και ενσωμάτωση των πινάκων στοχοθεσίας του Ν.Π.Δ.Δ. της Π.Δ.Ε με την επωνυμία «Ίδρυμα Στήριξης
Ογκολογικών Ασθενών-Η Ελπίδα».

45. Τις διατάξεις του άρθρου 108 του Νόμου 4485(ΦΕΚ 114/ τ.Α΄/48-2017) , οι οποίες ορίζουν : 1. Η
παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α΄ 159), αντικαθίσταται ως εξής: «1. Στις περιπτώσεις των
εκκρεμών, έως την έναρξη των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018, διαγωνισμών, τους
οποίους προκήρυξαν οι Περιφέρειες για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης δημοσίων σχολείων, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί, κατ’ εξαίρεση
των κείμενων διατάξεων, να αποφασίζει την ανάθεση της εκτέλεσης των σχετικών δρομολογίων
στους προσωρινούς μειοδότες μέχρι την ολοκλήρωση των διαγωνισμών με την υπογραφή των
οικείων συμβάσεων και πάντως το αργότερο μέχρι 31.12.2017. Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες
δεν κατέστη εφικτό από τις οικείες Περιφέρειες να προκηρυχθούν διαγωνισμοί για τη μεταφορά
μαθητών για τα σχολικά έτη 2015-2016, 2016-2017 και 2017-2018, οι σχετικές δαπάνες που
πραγματοποιήθηκαν μετά τη λήξη των συμβάσεων των ετών 2014, 2015 και 2016 και μέχρι τη
σύναψη νέων συμβάσεων κατά την κείμενη νομοθεσία, καταβάλλονται νόμιμα εφόσον ο οικείος
Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη, αφενός την αιτιολογημένη αδυναμία προκήρυξης
διαγωνισμού και αφετέρου την εκτέλεση μεταφοράς μαθητών και το ύψος της σχετικής δαπάνης
κατόπιν σχετικής απόφασης της οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 2. Η φράση «γ) δεν έχουν
αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή
της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 για χρονικό
διάστημα έως 3.7.2017» της παρ. 2 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως εξής: «γ)
δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με
απόφασή της να παρατείνει την εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2016 και
παρατάθηκαν έως τις 30.6.2017, καθώς και τις συμβάσεις που ήταν σε ισχύ στις 30.6.2017 για
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χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2017». 3. Η παρ. 3 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016
αντικαθίσταται ως εξής: «3. Οι δαπάνες μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, οι οποίες
πραγματοποιούνται από την έναρξη του σχολικού έτους 2016-2017 και του σχολικού έτους 20172018 μέχρι τη σύναψη της σχετικής σύμβασης μεταφοράς καταβάλλονται νόμιμα, εφόσον ο
οικείος Περιφερειάρχης βεβαιώνει με σχετική πράξη του την εκτέλεση της μεταφοράς των
μαθητών και εφόσον το ύψος της σχετικής δαπάνης είναι σύμφωνο με την απόφαση ανάθεσης της
οικείας Οικονομικής Επιτροπής.». 4. Η παρ. 5 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 αντικαθίσταται ως
εξής: «5. Τα κατακυρωτικά έγγραφα των προσωρινών μειοδοτών των ηλεκτρονικών διαγωνισμών
μεταφοράς μαθητών των παραγράφων 1 και 2 του παρόντος, όπως αυτά ορίζονται με την παρ. 2
του άρθρου 6 του π.δ. 118/2007 και με τις κείμενες διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α΄ 147), γίνονται
αποδεκτά, εφόσον κατατεθούν σε φυσική μορφή ενώπιον της Οικονομικής Επιτροπής μετά από
απόφασή της και σε χρόνο τον οποίο αυτή ορίζει.».
46. Τις διατάξεις του άρθρου 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Τ.Α’/22-12-2017) «Αδειοδότηση διαστημικών
δραστηριοτήτων-Καταχώριση στο Εθνικό Μητρώο Διαστημικών Αντικειμένων-Ίδρυση Ελληνικού
Διαστημικού Οργανισμού και λοιπές διατάξεις», σύμφωνα με τις οποίες: Στην παρ.1 του άρθρου 63 του
ν.4415/2016(Α’159) η φράση «μέχρι 31.12.2017» αντικαθίσταται με τη φράση «μέχρι 28.2.2018». Στην
περίπτωση γ’ της παρ.2 του άρθρου 63 του ν.4415/2016 η φράση «έως τις 31.12.2017» αντικαθίσταται με
τη φράση «έως τις 28.2.2018».

47. Τις διατάξεις του άρθρου 3 του Ν. 4528/2018 (ΦΕΚ 50/τΑ/16-03-2018) περί «κύρωσης Σύμβασης
για τη λειτουργία του Ελληνικού ινστιτούτου Παστέρ και άλλες διατάξεις, σύμφωνα με τις
οποίες: «Στο πρώτο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 63 του ν. 4415/2016 (Α159) η φράση μέχρι
28-02-2018» αντικαθίσταται με τη φράση μέχρι «... 30-06-2018». Οι διατάξεις των
προηγουμένων παραγράφων ισχύουν αναδρομικά από 28-02-2018.
48. Την υπ’ αριθμ 1182/2018 (ΑΔΑ: ΨΛΔΑ7Λ6-ΛΓ4) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα Έγκριση
διενέργειας 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ, με τη διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού
μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας-Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019 συνολικού προϋπολογισμού, μέχρι του ποσού των
3.148.024,19 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των
υφιστάμενων δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως
1%» με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από Οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής
και 2) Τη σύσταση των Επιτροπών Αξιολόγησης Προσφορών & Ενστάσεων.
49. Tην υπ΄ αριθμ. 1045/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση του πρακτικού της επιτροπής αξιολόγησης των ενδεικτικών προσφορών που
υποβλήθηκαν στα πλαίσια του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 27365 (184929/5247/13-7-2016
διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς
διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018,
2018-2019 & 2019-2020.
50. Tην υπ΄ αριθμ. 1444/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
θέμα «Έγκριση του πρακτικού Νο 1 της επιτροπής αξιολόγησης προσφορών της υπ΄ αριθμ.
182047/8213/12-06-2018 διακήρυξης του 4ου Επιμέρους Διαγωνισμού της ΠΕ Αχαΐας με τη διαδικασία
του ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (Διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 7.321.861,75 €,
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ.

51. Την αριθ. 189514/2992/2018 (ΑΔΑ : 75ΦΓ7Λ6-3Φ8) διακήρυξη του 3ου Επιμέρους Διαγωνισμού
της Π.Ε. Ηλείας στα πλαίσια του Δυναμικού Συστήματος Αγορών, για τη μεταφορά μαθητών
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Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης σχολικού έτους 2018-2019 (αριθμός συστήματος ΕΣΗΔΗΣ :
60649).
52. Την αριθμ. 236263/3898/31-07-2018 Πρόσκληση για υποβολή οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού της Π.Ε. Ηλείας με τη διαδικασία του ηλεκτρονικού μειοδοτικού
διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας.
53. Το από 21-08-2018 (αριθ. εισ. 274346/4724/10-09-2018) Πρακτικό Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 60649.
54. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις Παραίτησης Δρομολογίων.
55. Την αριθμ. 1785/2018 (ΑΔΑ : 6Ξ2Ο7Λ6-ΔΘΠ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα
«Έγκριση πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου Επιμέρους
Διαγωνισμού για της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια εφαρμογής του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, με τη διαδικασία του ανοιχτού
ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού (συμπεριλαμβανομένων
των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%, του επιμέρους
διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.148.024,19 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.».
56. Τις Υπεύθυνες Δηλώσεις παραίτησης εκτέλεσης δρομολογίων των Λουκόπουλου Νικόλαου
(ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΜΕΠΕ), Τσάχαλου Νικόλαου & Γιακουμή Ιωάννη.
57. Το από 19-09-2018 (αριθ. εισ. 285525/4955/20-09-2018) 2ο Πρακτικό Αποσφράγισης και
Αξιολόγησης Οικονομικών Προσφορών του διαγωνισμού με συστημικό αριθμό 60649.
58. Την αριθμ. 1995/2018 (ΑΔΑ : 6ΘΑΡ7Λ6-60Γ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα
«Έγκριση 2ου πρακτικού αποσφράγισης και αξιολόγησης οικονομικών προσφορών του 3ου
Επιμέρους Διαγωνισμού για της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας (Π.Ε. Ηλείας) στα πλαίσια
εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007, με τη
διαδικασία του ανοιχτού ηλεκτρονικού μειοδοτικού διαγωνισμού (διεθνή) άνω των ορίων, για την
ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού
(συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων
δρομολογίων και της αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 1%,
του επιμέρους διαγωνισμού) μέχρι του ποσού των 3.148.024,19 € ευρώ συμπεριλαμβανομένου
Φ.Π.Α.».
59. Τις διατάξεις του άρθρου 21 του Ν.4563/2018 (ΦΕΚ 169/τ.Α/20.09.18) όπου: Στο άρθρο 63 του ν.
4415/2016 (Α΄ 159) επέρχονται από 30.6.2018 οι εξής τροποποιήσεις: α) Στο πρώτο εδάφιο της
παραγράφου 1 η φράση «των σχολικών ετών 2016-2017 και 2017-2018» αντικαθίσταται με τη φράση
«των σχολικών ετών 2016-2017, 2017- 2018 και 2018-2019», η φράση «στους προσωρινούς μειοδότες»
αντικαθίσταται με τη φράση «στους προσωρινούς μειοδότες ή προσωρινούς αναδόχους» και η
ημερομηνία «30.6.2018» αντικαθίσταται ως εξής: «μέχρι 31.12.2018». β) Η περίπτωση γ΄ της
παραγράφου 2 αντικαθίσταται ως εξής: «γ) δεν έχουν αναδειχθεί μειοδότες ή προσωρινοί ανάδοχοι
στους εκκρεμείς διαγωνισμούς, η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της να παρατείνει την
εκτέλεση των συμβάσεων, που ήταν σε ισχύ στις 30.06.2018 έως τις 31.12.2018».
60. Την αριθ. 50025/19.9.2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26.9.2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών – Παιδείας,
Έρευνας & Θρησκευμάτων-Οικονομικών-Υποδομών με τίτλο «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων
από τις Περιφέρειες».
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61. Τις υπ’ αριθμ 319122/14637/11-10-2018 (ΑΔΑ : 6ΥΒΠ7Λ6-3ΕΓ) και 319120/14636/11-10-2018 (ΑΔΑ :
6Ζ9Κ7Λ6-Α3Φ) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και ειδικότερα στους Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων
0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
62. Την αριθμ. 2060/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα «Έγκριση προσφυγής σε
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος
2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού των 71.191,50€ (εβδομήντα μία
χιλιάδες εκατό ενενήντα ένα ευρώ και πενήντα λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του
άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορισμός των
Επιτροπών Αποσφράγισης-Αξιολόγησης και Ενστάσεων καθώς και την έγκριση παροχής εξουσιοδότησης
στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν».
63. Την αριθμ. 323897/5741/22-10-2018 Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση

υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε.
Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού
των 71.191.50 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του
Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με
αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων
όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας
διαπραγμάτευσης από την Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
64. Το από 31-10-2018 Πρακτικό της Επιτροπής Αποσφράγισης και Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων της
ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 323897/5741/22-10-2018 Πρόσκλησης σε διαπραγμάτευση.
65. Την αριθμ. 2291/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ με θέμα Έγκριση πρακτικού
αποσφράγισης και αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και
ανάδειξη οριστικών αναδόχων της αριθμ. 323897/5741/22-10-2018 διακήρυξης της πρόσκλησης για
συμμετοχή σε διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των
71.191,50 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016
(ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32
του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ'
εξαίρεση των κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
66. Τις με Α/Α 3497 05-11-2018 και Α/Α 3498 05-11-2018 Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη
δέσμευση πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και 2019 και
ειδικότερα στους Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192
«Υπηρεσίες Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς
μαθητών».
67. Το με αρ. πρωτ.: 341308/5397/5-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας με
συνημμένο τον πίνακα νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, για την
προκήρυξη τους σε διαγωνιστική διαδικασία.

68. Την υπ’αριθ. 2444/2018 (53η Συνεδρίαση την 09-11-2018 ΑΔΑ: 6Υ517Λ6-ΖΚΖ) απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας , με θέμα: «Έγκριση προσφυγής σε 2η
διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού
των 74.367,90€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 32 του Ν.
4412/2016 (ΦΕΚ147/Τ.Α΄/08-08-2016) σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν.
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4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ορισμός των
Επιτροπών Αποσφράγισης-Αξιολόγησης και Ενστάσεων καθώς και την έγκριση παροχής
εξουσιοδότησης στην Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα
προκύψουν».
69. Την αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 Πρόσκληση για συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση χωρίς
δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας, Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικής
προϋπολογισθείσας δαπάνης μέχρι του ποσού των 74.367.90 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου
ΦΠΑ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 63 του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 159 / τ.Α΄/ 06-09-2016),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με αυτές του άρθρου 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ
147/Τ.Α΄/08-08-2016) με διάρκεια των συμβάσεων όχι πέραν της 30.06.2019, κατ' εξαίρεση των
κειμένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την Ενιαία
Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.)
70. Το από 21-11-2018 Πρακτικό Αποσφράγισης & Αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και
των οικονομικών προσφορών του ανωτέρω διαγωνισμού.
71. Την υπ αριθμ. 2605/2018 (ΑΔΑ:ΩΑ2Ξ7Λ6-7Ι0) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό αποσφράγισης και
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των οικονομικών προσφορών και ανάδειξη
οριστικών αναδόχων της αριθμ. 349991/6199/12-11-2018 διακήρυξης της πρόσκλησης για
συμμετοχή σε 2η διαπραγμάτευση, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας
Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, για το σχολικό έτος 2018-2019, συνολικού προϋπολογισμού
μέχρι του ποσού των 74.367,90 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.
72. Το αριθμ. πρωτ. 32300/5167/7-12-2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης ΠΕ Ηλείας σχετικά με
«Αίτημα βεβαίωσης ύπαρξης πίστωσης στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό έτους 2018 της Π.Ε.
Ηλείας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
73. Τις με Α/Α 3771 αρ. πρωτ. 392489/18284/10-12-2018 (ΑΔΑ : 6Σ8Ε7Λ6-0ΕΥ) και Α/Α 3772 αρ. πρωτ.
392492/18285/10-12-2018 (ΑΔΑ : 7Τ8Δ7Λ6-Φ00) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης. για τη δέσμευση
πίστωσης στον προϋπολογισμό της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας έτους 2018 και 2019 και ειδικότερα
στους Ειδικούς φορείς Ε.Φ. 191 «Υπηρεσίες Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης» και Ε.Φ. 192 «Υπηρεσίες
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης» με Κ.Α. Εξόδων 0821.01.0001 «Δαπάνες μεταφοράς μαθητών».
74. Την ανάγκη προκήρυξης νέων δρομολογίων που προέκυψαν μετά την έναρξη της σχολικής χρονιάς 20182019 καθώς και άγονων και αδιάθετων δρομολογίων που προέκυψαν από τον 3ο Επιμέρους Διαγωνισμό
και τη 1η & 2η διαπραγμάτευση της ΠΕ Ηλείας.

75. Το με αρ. πρωτ.: 371550/5791/7-11-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Ηλείας με
συνημμένο τον πίνακα νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών σχολικού έτους 2018-2019, για
την προκήρυξη τους σε διαγωνιστική διαδικασία.
76. Την υπ’ αριθμ 2756/2018 (ΑΔΑ: ΩΟΓ67Λ6-ΛΙΥ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με «Έγκριση
διενέργειας 3ης διαπραγμάτευση, χωρίς προηγούμενη δημοσίευση προκήρυξης, της ΠΕ Ηλείας,
προϋπολογισθείσας δαπάνης, μέχρι του ποσού των 321.454,58€ (τριακόσιες είκοσι μία χιλιάδες
τετρακόσια πενήντα τέσσερα ευρώ και πενήντα οκτώ λεπτά), συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, στο
πλαίσιο της εφαρμογής δυναμικού συστήματος αγορών (ΔΣΑ) του άρθρου 27 του ΠΔ 60/2007,
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Σχολείων Α/θμιας & Β/μιας Εκπαίδευσης,
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Ηλείας για το σχολικό έτος 2018-2019, 2. ορισμός των Επιτροπών
Αποσφράγισης-Αξιολόγησης και Ενστάσεων και 3. έγκριση παροχής εξουσιοδότησης στην
Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Ηλείας για την υπογραφή των συμβάσεων που θα προκύψουν».
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77. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων
που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,
καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσµία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισµού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των οικονομικών προσφορών είναι η Παρασκευή 18/01/2019 και ώρα
15:00.
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ

ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α
ΤΗΣ Ε. Ε.

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Η διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr

-

του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

03/01/2019

18/01/2019

και ώρα 15:00

και ώρα 15:00

Προσοχή: Μετά την παρέλευση την καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα.

1.6 ∆ηµοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε συστημικό αριθμό 68295
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
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Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL) :
www.pde.gov.gr στη διαδρομή : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής
νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, αλλά
και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύµβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα της ( I,II, III, IV,V, VI, VII, VIII, IX, X, XI) που αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής.
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά με
τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και όλες οι
ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της Διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος.
2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο 6 ημέρες πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού
μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών
πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή
από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό
πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό
αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι
ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την
κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα έγκαιρα,
δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των
προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
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Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται
από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα
αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά
νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης
της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν
αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία,
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα και η μετάφρασή τους μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του
ΥΠ.ΕΞ. είτε από το αρμόδιο προξενείο είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53
του Κώδικα περί Δικηγόρων είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα τέτοια
υπηρεσία.
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή
Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο
από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα
‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από
δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν
να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α.
- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες
της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την
ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός
πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην
περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών).
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την
εγκυρότητά τους.

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα
και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση
καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. [με δυνατότητα να ζητηθεί από τις
ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση]
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι
της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
Δικαίωμα υποβολής οικονομικών προσφορών έχουν όσοι οικονομικοί φορείς έχουν γίνει αποδεκτοί, μετά
από Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΔΕ για την ένταξή τους στο δυναμικό σύστημα αγορών.

2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της
προυπολογισθείσας δαπάνης χωρίς ΦΠΑ.
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω απαιτούμενο
ποσοστό 2%.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής εκδίδεται υπέρ του, διενεργούντος του διαγωνισμού φορέα, ήτοι την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΧ: Υποδείγματα
Εγγυητικών Επιστολών.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση
καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος
της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί,
πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος
της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
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2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8 , δεν
προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για
υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό
πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από
τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία
ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ.
1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και
όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002,
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή
απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε. )και IKE
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον
τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους
νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις , (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη
απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και
δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους.
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος του
οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με
την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής»
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2)
διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ.
2.2.3.3. α) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές
ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το
τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας
υποβολής προσφοράς.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη
συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,
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(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν μπορεί
να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα
κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016,
δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης,
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για
την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει
τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή
του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία
σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του,
για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης
δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος.
2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της
παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005,
όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού).
2.2.3.6 Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης
της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε
κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις
2.2.3.7. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα
μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος
αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται
από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του
παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της
απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη
απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την προηγούμενη
παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016.
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2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του
ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της
σύμβασης.

Κριτήρια Επιλογής
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών( ήτοι μεταφορά
μαθητών). Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους
του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που
δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την
Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται
να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. Εφόσον δεν υφίσταται
υποχρέωση έγγραφης, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο
του οικονομικού φορέα.
2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
η Α.Α. δεν απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας για τους οικονομικούς φορείς.
2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι
οικονομικοί φορείς
[Ι] απαιτείται:
α) να διαθέτουν τον απαιτούμενο σε αριθμό στόλο οχημάτων για την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει
αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας και
συμμορφούμενος σύμφωνα με κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική
πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη
νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της σύμβασης.
β) να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των
οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης μικρών μαθητών με
εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια
Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο Οδηγών - Συνοδών) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του
διαγωνισμού (καταληκτική ημερομηνία προσφορών) όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της.
γ) Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη διευκόλυνση της
μεταφοράς ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί μειοδότης και
έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το απόσπασμα ποινικού μητρώου
για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ).
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δ) Ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής
Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών (έλεγχος ζώνης
ασφαλείας).
2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης
Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να προσκομίσουν κανένα
παραστατικό
2.2.8 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6),
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην
περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της
σχετικής δέσμευσης των φορέων (υπεύθυνες δηλώσεις παραχώρησης των εκχωρητών- συνεργατών καθώς και
τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά) στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. H ανωτέρω σχετική δέσμευση των
φορέων, καθώς και τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
(της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6)
θα συμπεριληφθούν στον υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-Τεχνικής προσφοράς.
Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει, σύμφωνα με τα άρθρα 79, 80 και 81 του Ν. 4412/2016, αν οι φορείς, στις
ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο οικονομικός φορέας, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, σύμφωνα με τα άρθρα 73 και 74 Ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή
απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή
για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74. Η
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον οποίον
συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74.
Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα
επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται
με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί
φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.9 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5,
2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό
συμμετοχής, Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του εκπροσώπου του οικονομικού φορέα.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων
ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
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2.2.9.2 Αποδεικτικά µέσα - (∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης)
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή
των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3
περ. γ του Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4-2.2.8).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού
των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης :
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι
πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα
μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα
που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα
στην ως άνω παράγραφο. Επίσης σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώσει ότι θα χρησιµοποιήσει
οδηγό/ούς, θα επισυνάψει απόσπασµα ποινικού µητρώου και για τον οδηγό/ούς αυτόν/ούς.
β) - για την παράγραφο 2.2.3.2 πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις
εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (επικουρικής και κύριας) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. Από
τα περιεχόμενα των πιστοποιητικών χρειάζεται να προκύπτει σαφώς η διάρκεια ισχύος τους, έτσι ώστε να είναι
ξεκάθαρο ότι τα πιστοποιητικά αυτά είναι σε ισχύ τουλάχιστον ως και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
των προσφορών.
Επιπλέον θα προσκομιστεί υπεύθυνη δήλωση (ΨΗΦΙΑΚΑ ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ) του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την
εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει
να καταβάλει εισφορές.
- για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους - μέλους ή χώρας από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από
το δικαστήριο ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις
επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν
εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες
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τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον
αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε
διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το
πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το
οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με
απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα
φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη
αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην
Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής
Δημοσίων Εσόδων
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι
δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄
της παραγράφου 2.2.3.4.
•

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι
αποκλεισμού.

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού
και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Σε περίπτωση που το Σ.ΕΠ.Ε αδυνατεί στην έκδοση
τέτοιου πιστοποιητικού για το σύνολο του ανωτέρου χρονικού διαστήματος οι υποψήφιοι ανάδοχοι
προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, μη
επιβολής ή περί επιβολής αναφέροντας και τις πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος τους για παραβάσεις της
εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο
Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των
μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της,
ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε
μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ
30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η
ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν έχει
ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
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αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου,
έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται
τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι
μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει τη
δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την
παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων
του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» και
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί
σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος
μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται
αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν
τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της
υπό ανάθεση σύμβασης.
Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφής τους σε ένα από τα ανωτέρω επιμελητήρια υποχρεούνται να
προσκομίσουν: Υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία να δηλώνεται η μη υποχρέωση
εγγραφής τους

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι
οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίζουν αποδεικτικά.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς και οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται προσκομίζουν:

Α) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ.
επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.
Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του
πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα προς
χρήση λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών
τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε
ισχύ).
Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής
εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ασφαλισμένων οχημάτων καθώς
και το διάστημα ασφάλισης τους τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών όσο και
κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής της (Δέσμευση
προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
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Δ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι
θα χρησιμοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας
προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσής
της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
Ε) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ)
εφόσον απαιτείται τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται τόσο κατά την ημέρα
καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσής της. (Δέσμευση προσκόμισης δικαιολογητικών σε ισχύ).
Διευκρινίζεται ότι οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή
αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήματος της αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα.
Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα
περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίζουν
αποδεικτικά.

Β.6. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας
είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος,
δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η
θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό
πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το πιστοποιητικό,
που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις
ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την υποχρέωση
υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.8 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει,
ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν
ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων
(υπεύθυνες δηλώσεις παραχώρησης των εκχωρητών- συνεργατών καθώς και τα σχετικά ιδιωτικά συμφωνητικά)
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στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται. H ανωτέρω σχετική δέσμευση των φορέων θα συμπεριληφθεί στον
υποφάκελο των Δικαιολογητικών Συμμετοχής-τεχνικης προσφοράς

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής .
Προσφορές υποβάλλονται, επί ποινή αποκλεισμού, για τουλάχιστον μια ή περισσότερες Ομάδες (για τις ομάδας
1-6) και για ένα ή περισσότερα δρομολόγια (για την ομάδα 7).
Ο αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ-ΟΜΑΔΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα είναι από ένα (1) κατά
ελάχιστον τμήμα-ομάδα ή περισσότερα του ενός έως και το σύνολο των ομάδων εφόσον πληροί τα κριτήρια
κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις έγκαιρης και ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών και διαθέτει των
απαιτούμενο στόλο οχημάτων.
Η επιτροπή του διαγωνισμού κατά την αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη και όσα δρομολόγια έχουν
ήδη ανατεθεί στον ανάδοχο από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστωθεί, αν
είναι δυνατή η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης και να
σχηματιστεί μια ολοκληρωμένη εικόνα για την ανάθεση ή όχι των δρομολογίων.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόµενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή
Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: -., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Δηλώσεις Συμμόρφωσης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ,
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: Υπόδειγμα Οικονομικής
Προσφοράς, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙI: Δρομολόγια- της Διακήρυξης, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά είδος /
τμήμα , ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: Σχέδιο Σύμβασης, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XΙ:
Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις .
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές
Περιπτώσεις προσφορών που παρουσιάζουν αποκλίσεις από τους απαράβατους όρους της Διακήρυξης
συνεπάγονται απόρριψη των προσφορών.
Η τεχνική προσφορά και κάθε δήλωση του προσφέροντα που τυχόν απαιτείται, υπογράφεται ψηφιακά από τον
ίδιο ή από τον νόμιμο εκπρόσωπό του σε περίπτωση που πρόκειται για νομικό πρόσωπο.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά είτε
από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
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συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα
διακήρυξη (άρθρο 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο
ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ
1924/Β/02-06-2017) «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)».
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη
προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο
πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος
περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β
1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του συστήματος
βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37
του Ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς
στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα
της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
- έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/16 .
Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές
πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την
αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά
ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστημα παράγει
σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
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Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από
αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον οικονομικό
φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και δικαιολογητικών
προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε
πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και
δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille).
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή,
τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να
αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά
την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα
δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή
της διαδικασίας.
Ο παραπάνω σφραγισµένος φάκελος θα αναγράφει µε κεφαλαία τα εξής :

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47
27131 ΠΥΡΓΟΣ
3.Την ένδειξη:
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» ΓΙΑ ΤΟΝ 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
για το έργο: «Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ηλείας των σχολικών
ετών 2018-2019»,
(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………………….

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
με σκοπό να πρωτοκολληθεί για την απόδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του φακέλου.

ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».
Όσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή δεν πρέπει να έχουν ξέσματα,
σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε
προσθήκη ή διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα, το δε
αρμόδιο όργανο παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών, κατά τον έλεγχο, μονογράφει και σφραγίζει την
τυχόν διόρθωση ή προσθήκη. Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σ’ αυτή διορθώσεις που την καθιστούν
ασαφή, κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών.
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2.4.3 «Τεχνική Προσφορά»
2.4.3.1
Τεχνική Προσφορά
Η Τεχνική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, κλικάροντας το πεδίο αποδοχής των όρων που βρίσκεται στο
τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος (σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο εδάφιο «ΕΙΔΙΚΟΙ
ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ» ).
2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί
από την αναθέτουσα αρχή του Παραρτήματος I, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της Διακήρυξης,
περιγράφοντας ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Οι οικονομικοί φορείς
αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς
και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

2.4.4 Περιεχόµενα ηλεκτρονικού Φακέλου «Οικονοµική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονοµικών προσφορών
Δικαίωμα συμμετοχής στην οικονομική προσφορά έχουν όλοι όσοι γίνουν δεκτοί μετά από απόφαση της
οικονομικής επιτροπής για την ένταξη τους στο δυναμικό σύστημα έως και τη δημοσίευση της παρούσας . Η
ακριβής ημερομηνία και ώρα καθορίζεται στο κεφάλαιο 1.5. Όσοι μεταφορείς κληθούν να υποβάλλουν
οικονομική προσφορά θα αναζητήσουν στο ΕΣΗΔΗΣ στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.promitheus.gov.gr τον
ηλεκτρονικό διαγωνισμό με συστημικό αριθμό 68295
Ο φάκελος της Οικονομικής Προσφοράς θα περιέχει τα εξής:
Α. Εγγύηση συμμετοχής
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ύψους 2% της
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016) σύμφωνα με τη παρ. 2.2.2.
Σε περίπτωση μεγάλου αριθμού δρομολογίων, δύναται η επισύναψη της λίστας των δρομολογίων σε ξεχωριστή
σελίδα του προσφέροντα και σε συνέχεια της εγγύησης συμμετοχής για λόγους ευκολίας.
Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων
ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ. Α/1986), όπως εκάστοτε ισχύει,
στην οποία να:
Α) αναγράφονται ο/οι μοναδικός/οι αύξων/ντες αριθμός/οι του/των δρομολογίου/ων της Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας για τα οποία υποβάλλει προσφορά, βάσει του πίνακα δρομολογίων της απλουστευμένης
προκήρυξης.
Β) δηλώνουν ότι δεσμεύονται να χρησιμοποιήσουν για κάθε δρομολόγιο που θα τους κατακυρωθεί
συγκεκριμένα οχήματα (συμπληρώνοντας τους αντίστοιχους πίνακες(Από 2 έως 4) του Παραρτήματος VII).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, την ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Π.Ε.
β) ο νόμιμος εκπρόσωπος, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε.
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του.
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Δ) όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισµός, η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του
συνεταιρισµού, ή τον νόμιμο εκπρόσωπό του
Ε) όταν προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία, η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση αφορά κάθε µέλος που
συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία.
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταία τριάντα
ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται
βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν αλλιώς ορίζεται
στην εκάστοτε προκήρυξη.
Γ. Οικονομική Προσφορά
Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος . Στην συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf το
οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού
αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων
καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf.. Εκτός από την ειδική φόρμα του συστήματος
πρέπει να συμπληρωθεί, να υπογραφεί ψηφιακά και να υποβληθεί και το αντίστοιχο έντυπο οικονομικής
προσφοράς του Παραρτήματος VII (Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς).
Η Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης το οποίο
είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή-υψηλότερο
ποσοστό έκπτωσης) σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ)
της διακήρυξης.
Επίσης οι αντίστοιχοι πίνακες (Από 2 έως 4) του Παραρτήματος VII πρέπει να συμπληρωθούν και να
υπογραφούν ψηφιακά.
Τιμές: Προσφορά με ποσοστό έκπτωσης.
Η έκπτωση επί ποινή αποκλεισμού θα δίνεται σε ακέραιες μονάδες
Στην οικονομική προσφορά δίνεται το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης στο «ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ» των δρομολογίων όπως έχουν συνταχθεί στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι-ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΦΥΣΙΚΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ όπως παρακάτω:
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα.
Εφόσον στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα οικονομικής προσφοράς του ΕΣΗΔΗΣ δεν μπορεί να αποτυπωθεί
ποσοστό έκπτωσης, για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, στην ως άνω ηλεκτρονική φόρμα, οι
συμμετέχοντες θα συμπληρώσουν ως τιμή προσφοράς την τιμή, με δύο (2) δεκαδικά ψηφία (αριθμό) που
προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης που προσφέρουν από την ως άνω τιμή αναφοράς για
τις αντίστοιχες προς παροχή υπηρεσίες.
Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επιπλέον θα πρέπει να επισυνάψει στην
ηλεκτρονική οικονομική προσφορά του, σε μορφή pdf, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο και συμπληρωμένο με το
αναγραφόμενο ποσοστό έκπτωσης το Έντυπο της οικονομικής προσφοράς του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VII –
Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) που επισυνάπτεται στην παρούσα
διακήρυξη.
Ποσοστό έκπτωσης που λόγω μορφοποίησης των υπολογιστικών φύλλων, αποτυπώνεται με δεκαδική μορφή,
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όπου το δεκαδικό μέρος είναι απολύτως μηδενικό (π.χ. 1,00% 2,00% 12,00% ), λαμβάνεται ως ακέραιο αφού
η τιμή έκπτωσης παραμένει σε ακέραιη τιμή.
Απαιτείται δε και η συνυποβολή του πλήρους παραγόμενου από το σύστημα ηλεκτρονικού αρχείου σε μορφή
pdf της Οικονομικής Προσφοράς ψηφιακά υπογραμμένου.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται αυτόματα
από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται πλην
των προβλεπόμενων στην υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ.
4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται
και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι- Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και
Οικονομικού Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης.

2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα (12)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή,
πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα
στο άρθρο 72 παρ. 1 α του Ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό
διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα
της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα,
ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν
στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους,
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι.
Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται
οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει,
σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος υποβολής
προσφορών), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών),
3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας,
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β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή
διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση
και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της
παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές . Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του
άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην
περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης
διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

Επίσης:
Η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, από
τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος του τμήματος,
εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην
προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από
αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013. Στην προσφερόμενη τιμή δεν
συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α.
Στην οικονομική προσφορά θα αναγράφεται η αρχική τιμή σε ευρώ, το ποσοστό έκπτωσης και η τιμή σε ευρώ
που προκύπτει μετά την αφαίρεση του ποσοστού της έκπτωσης.
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής λόγω τιμής
καυσίμου (εφόσον υφίσταται), απορρίπτεται ως απαράδεκτη.
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά απορρίπτεται ως
απαράδεκτη, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του
αρμοδίου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου.
Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά
από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού
οργάνου.
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές. Σε περίπτωση υποβολής τους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης ανά
δρομολόγιο/α ή για ομάδα/ες δρομολογίων, όπως αυτά ορίζονται στην απλουστευμένη προκήρυξη.
Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι τη λήξη
της.
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∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής
(Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των
προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:
•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την Πέμπτη 24/01/2019 και
ώρα 10:00 π.μ.

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, ανά στάδιο, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο
αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των
πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
•

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα
έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής
προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα
λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του
οργάνου.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους
όρους των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που
δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο
ανάθεσης των εγγράφων της σύμβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση
της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω
στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την
αναθέτουσα αρχή μέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία
σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της παρούσας.
δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών και συντάσσει πρακτικό
στο οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών με βάση το
οριζόμενο με την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
3.1.2.1 Αποσφράγιση «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
------------
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3.1.2.2 Αποσφράγιση «Οικονομική - Προσφορά»
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών πραγματοποιείται, µέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο
σύστημα συλλογικών οργάνων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ήτοι της αρμόδιας επιτροπής αξιολόγησης των
προσφορών του παρόντος επιμέρους διαγωνισμού, εφαρμόζοντας τις κείμενες διατάξεις για την ανάθεση
δημοσίων συμβάσεων.
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Οικονομική Προσφορά», οι προσφέροντες των
οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση των προσφερόμενων τιμών.
Η εκάστοτε αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών:
•
•

αξιολογεί τις οικονομικές προσφορές και
συντάσσει πρακτικό ελέγχου και αξιολόγησης των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» σε τρία αντίτυπα,
όπου τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και γνωμοδοτεί για την ανάδειξη
μειοδοτών, το οποίο και παραδίδει στην αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό.

•

στην αξιολόγηση των προσφορών θα ληφθούν υπόψη και όσα δρομολόγια έχουν ήδη ανατεθεί στον
ανάδοχο από προηγούμενες διαγωνιστικές διαδικασίες προκειμένου να διαπιστωθεί, αν είναι δυνατή η
ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Τα ανωτέρω στοιχεία θα
αναζητηθούν από το Τμήμα Προμηθειών της ΠΕ Ηλείας.

Με την ολοκλήρωση του ελέγχου και της αξιολόγησης των φακέλων «Οικονομική Προσφορά» η Οικονομική
Επιτροπή εκδίδει απόφαση επί του ανωτέρω πρακτικού, έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που
διενεργεί το διαγωνισμό.
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί τη δυνατότητα να αναθέσει τη σύμβαση βάσει των αρχικών προσφορών χωρίς να
προβεί σε διεξαγωγή διαπραγματεύσεων.
Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος για την αποδοχή ή την
απόρριψη της προσφοράς τους.
Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την υπηρεσία που
διενεργεί το διαγωνισμό απευθύνουν αιτήματα στους προσφέροντες για παροχή διευκρινίσεων επί
υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι προσφέροντες παρέχουν τις διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση
προθεσμιών που τους ορίζονται.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά
τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής
πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση/αποφάσεις του αποφαινόμενου οργάνου
της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται στους προσφέροντες μέσω του ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση/προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την παράγραφο 3.4. της
παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής
κατακύρωσης

δικαιολογητικών

κατακύρωσης

-

∆ικαιολογητικά

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω
του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και
τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε
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αυτόν, τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄
74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως
αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης,
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3)
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν ψηφιακή
υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών κατακύρωσης που δεν φέρουν ψηφιακή υπογραφή θα
τοποθετηθούν μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4 , στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με
κεφαλαία γράμματα:
1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
2. Τον Αποδέκτη:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ. ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ 47
27131 ΠΥΡΓΟΣ
3.Την ένδειξη:
««ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ»» ΓΙΑ ΤΗΝ 3η ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ για το έργο:
«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ηλείας των σχολικών ετών 20182019»,
(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ…………… …….ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ)
4. Την ένδειξη:
ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ:…………………….

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τμήμα Γραμματείας της Δ/νσης Διοικητικού - Οικονομικού Π.Ε. Ηλείας
με σκοπό να πρωτοκολληθεί για την απόδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του φακέλου.

Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν
έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό
ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής
έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει
την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
Υπεύθυνες Δηλώσεις, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
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iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και οι
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια ποιοτικής
επιλογής) της παρούσας,
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού την Επιτροπή
του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη
απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του
προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού, με αιτιολογημένη εισήγησή της, μπορεί να προτείνει
την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό
σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 105 του Ν. 4412/2016.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής επικυρώνονται
με την απόφαση κατακύρωσης.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή
προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του Ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά μέσω
του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με την
επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον
συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην παράγραφο 3.4. της παρούσας
βοηθημάτων και μέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις
αναστολών επί αυτών,
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρο 5, της υπ΄αριθμ.
26/26-8-2015 (ΦΕΚ 102 Α΄) Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου όπως έχει κυρωθεί με το άρθρο 9 του Ν.
4350/2015 (ΦΕΚ 161 Α΄/30-11-2015)
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά της παραγράφου 2.2.9.2 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού
ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής και ενδίκων μέσων κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα
από σχετική πρόσκληση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού εντός προθεσμίας
που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Το
συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε
υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά
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παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά του. Σε περίπτωση
προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής
είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα
αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν χρησιμοποιήθηκαν
άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα
του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε (15)
ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον
ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και
επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο
φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση
εγκεκριμένων πιστοποιητικών
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον προσφεύγοντα
υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο
άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του ή
σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί
την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν
προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των
ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η
οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
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Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την έκδοση
της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται
παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά.

3.5 Ματαίωση ∆ιαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε
στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο
που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγυήσεις (καλής εκτέλεσης)
Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ.
1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και
κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής
σύμβασης Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα IΧ της
Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του Ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των
όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης
τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

4.2 Συµβατικό πλαίσιο – Εφαρµοστέα νοµοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύµβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο,
συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι
οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται
από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που
ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.4 Υπεργολαβία
Δεν επιτρέπεται η ανάθεση υπεργολαβίας από οποιονδήποτε ανάδοχο.

4.5 Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης της καθ΄ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας.
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4.6 ∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης
4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016,
που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει
από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της
Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
δ) παραβιάζονται ένας ή περισσότεροι όροι που αναφέρονται στο παράρτημα Χ της διακήρυξης.
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5.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Τρόπος πληρωµής
5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο :
α) Το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υπηρεσιών σε σχέση πάντα και με την
ημερομηνία και το ποσό της σχετικής πίστωσης που θα κατατίθεται για τη Μεταφορά Μαθητών από το
Υπουργείο Εσωτερικών.
β) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς:
• Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του
σχολείου.
• Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού
προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.
• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμείνουν
κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
• Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.
• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.
Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν. 4412/2016, καθώς και κάθε
άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την
πληρωμή.
Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής
δικαιολογητικά:
α) Βεβαίωση Παροχής Υπηρεσιών για μέρος ή του συνόλου του συμβατικού αντικείμενου.
β) Τιμολόγιο του αναδόχου.
γ) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας
δ) Κατάσταση - Βεβαίωση του Δ/ντη της οικείας σχολικής μονάδας πραγματοποίησης κατά μήνα των
καθημερινών δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών του σχολείου- σύμφωνα με την οικία σύμβασηυπογεγραμμένη και θεωρημένη από τους Δ/ντες της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στην ίδια
Κατάσταση-Βεβαίωση υπογράφει και ο ίδιος ο ανάδοχος.
ε) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας Οδήγησης.
στ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των άδειων οδήγησης.
ζ) φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων
η) φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο,
θ) ) Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων ή των Δ.Χ. Επιβατηγών (ΤΑΞΙ κτλ).
ι)Σύμβαση για τη μεταφορά μαθητών.
Για τις διαδρομές που η απόσταση είναι πάνω από 50 χλμ, οι ανάδοχοι μαζί με τα οριζόμενα ανωτέρω
παραστατικά για την πληρωμή τους, θα πρέπει να προσκομίζουν και την απόδειξη ταξιμέτρου της διαδρομής.
Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή,
μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία ή
στα έγγραφα της σύμβασης.
5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
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α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
επιβάλλεται (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και και κρατήσεων της αρχικής
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350
παρ. 3 του ν. 4412/2016, όπως ισχύει & 1191/22-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ ΥΠΟΥΡΓΩΝ) .
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος
αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νοµοθεσίας περί νοµίµων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήµατος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συµπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της σύµβασης,
συμμορφώνονται µε τις νέες διατάξεις.

5.2 Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις
5.2.1. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος
από την σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την
σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης,
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των
ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν
μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει
χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη
πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή
εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις:
α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισμός από
τη συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων.

5.3 ∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των
άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. (Απόρριψη
συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον της
αναθέτουσας αρχής ή του φορέα που εκτελεί-διοικεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της
παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
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6.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6.1 Παρακολούθηση της σύµβασης
6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής. Ελλάδας ή του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας για όλα τα
ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και
ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης,
υπό τους όρους του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016.
6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη
με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι
υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους
ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης
λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η
υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που
αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3. Για την προσήκουσα και έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο
οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του
προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού
παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή
όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή
παραλαβής.

6.2 ∆ιάρκεια σύµβασης –χρονοδιάγραµµα παράδοσης-δικαίωµα προαίρεσης
6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στο υπόλοιπο σχολικό έτος (2018-2019, 95 σχολικές ημέρες και 12
σχολικές ημέρες για τα μαθήματα κολύμβησης) με ημερομηνία έναρξης αυτή που ορίζει η σύμβαση μέχρι και τη
λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα τω σχολείων δημόσιας
εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηλείας.
6.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μετά από αιτιολογημένη απόφαση της
αναθέτουσας αρχής.

6.3 Αναπροσαρµογή τιµής
1. Η αναπροσαρμογή του συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του
καυσίμου υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία
(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]
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Όπου:
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση
Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ
24001/2013 με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση

Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.

2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό κόστος για
κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά
(Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x[(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:
Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου και
την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 50025/2018 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του δρομολογίου
και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης
3. Σε περίπτωση προσθήκης νέου δρομολογίου σε τμήμα ομάδας δρομολογίων το νέο συμβατικό κόστος για
το δρομολόγιο του τμήματος υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
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Για λεωφορεία
(Ν.Σ.Κ.Δ.)= (Ν.Μ.Κ.Δ.) x[Σ (Α.Κ.Π.Δ.)/Σ(Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:
Ν.Σ.Κ.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα του νέου δρομολογίου και την ίδια τιμή
καυσίμου της διακήρυξης.
Σ(Α.Κ.Π.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Κόστους Προϋπολογισμού Δρομολογίων του τμήματος όπως έχει τεθεί
από την Περιφέρεια (αφορά αποκλειστικά τα αρχικά δρομολόγια της διακήρυξης)
Σ(Α.Μ.Κ.Δ.) = Άθροισμα Αρχικού Μέγιστου Κόστος Δρομολογίων που υπολογίζεται από τους
μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος της ΚΥΑ 24001/2013 σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής
διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου της διακήρυξης. (αφορά αποκλειστικά τα αρχικά
δρομολόγια της διακήρυξης)

4. Το Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου (Ν.Σ.Κ.Δ.) των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου και
προκειμένου για δρομολόγια που αφορούν λεωφορεία, υπόκειται πάντα στην αναπροσαρμογή λόγω
καυσίμου της παραγράφου 1 του παρόντος άρθρου.

5. Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης
απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.Ι.δ. του άρθρου 5, της αρ. 24001/11-62013 (ΦΕΚ 1449/τ Β’ /14-6-2013) Κ.Υ.Α.

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ
ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ
ΜΠΡΑΜΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της
Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Β΄ Βαθμού-Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει.
Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές
Η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας δεν διαθέτει η ίδια μέσα μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για το Νομό Ηλείας. Το ίδιο ισχύει και για τους Δήμους του Νομού με
αποτέλεσμα η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών να γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα άρθρα της
υπ΄αριθμ. ΚΥΑ 50025/2018 και τη μεθοδολογία ιεράρχησης που θέτει.
ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν
τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού
Ηλείας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των
σχολείων έως και την λήξη του σχολικού έτους 2018-2019.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων
(CPV) : 60130000 «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΕΠΙΒΑΤΩΝ».
Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς-Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων
Για την κατάρτιση των δρομολογίων προηγήθηκαν διεργασίες και επικοινωνίες τόσο με τα σχολεία της Π.Ε. Ηλείας
όσο και με τους συγκοινωνιακούς φορείς, τους Δήμους του Νομού καθώς και τις υπηρεσίες της Π.Ε. Ηλείας για την
χιλιομέτρηση των δρομολογίων κτλ προκειμένου να πληρωθούν τα υποχρεωτικά κριτήρια και οι προτεραιότητες
της υπ΄αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τμήμα αντικειμένου
Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των δημόσιων
συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Άμεση και επείγουσα προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση έγκαιρης και
ασφαλούς μεταφοράς των μαθητών από το σημείο επιβίβασης προς τις σχολικές μονάδες και αντίστροφα με την
ιδιαιτερότητα της καθημερινής διαχείρισης μικρών παιδιών. Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να αντιληφθούν
ορθά τις απαιτήσεις της σύμβασης, να τεκμηριώσουν την καταλληλόλητα τους και να διαμορφώσουν κατάλληλα
την προσφορά τους, εξειδικεύοντας τη μεθοδολογία υλοποίησης της σύμβασης, τους τρόπους διασφάλισής της,
το μοντέλο οργάνωσης της παροχής των υπηρεσιών, τα επίπεδα διοίκησης. Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα
πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο σε αριθμό στόλο οχημάτων για την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα
βάσει αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας
και συμμορφούμενος σύμφωνα με κάθε είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική
πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη
νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της σύμβασης,
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να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα- πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των
οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης μικρών μαθητών με
εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ,
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια
Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο Οδηγών ) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού
(καταληκτική ημερομηνία προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την
ημερομηνία ολοκλήρωσης της, να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη
διευκόλυνση της μεταφοράς ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί
μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το απόσπασμα
ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ). Επιπλέον, ο συμμετέχων
θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα
λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας). Τέλος
οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VIΦύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών.
Διάρκεια σύμβασης-Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται στο υπόλοιπο σχολικό έτος δηλαδή το έτος 2018-2019 (95 σχολικές ημέρες και
12 σχολικές ημέρες για τα μαθήματα κολύμβησης) με ημερομηνία έναρξης αυτή που ορίζει η σύμβαση μέχρι και
τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 κατά τις ημέρες που διεξάγονται τα μαθήματα των σχολείων δημόσιας
εκπαίδευσης Α’ βάθμιας και Β΄ βάθμιας Εκπαίδευσης της Π.Ε. Ηλείας.
Τόπος υλοποίησης/ παροχής των υπηρεσιών
Μεταφορά των μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα για τις ημέρες
λειτουργίας των σχολείων σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο.
Παραδοτέα-Διαδικασία Παραλαβής/Παρακολούθησης
Οι διευθυντές των σχολείων βεβαιώνουν στο τέλος κάθε μήνα τις ημέρες που πραγματοποιήθηκε η μεταφορά
και αποστέλλουν άμεσα [μέσα στις πρώτες πέντε ημέρες του επόμενου μήνα] προς τη Δ/νση Ανάπτυξης - Τμήμα
Παιδείας σε (3) τρία αντίγραφα τις σχετικές βεβαιώσεις. Στη βεβαίωση αναγράφεται υποχρεωτικά το
ονοματεπώνυμο του Αναδόχου και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ανάδοχοι οφείλουν στο τέλος κάθε
μήνα να συμφωνούν τις ημέρες σε συνεργασία με το Δ/ντη του Σχολείου και να προσυπογράφουν ότι έχουν
λάβει γνώση και συμφωνούν. Οι ανωτέρω βεβαιώσεις θεωρούνται και υπογράφονται από τον Προϊστάμενο της
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Εγγυήσεις
•

•

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους
συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς εγγυητική επιστολή συμμετοχής 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης
εκτός ΦΠΑ. (παρ. 2.2.2.1. της παρούσας)
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας
ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,

Παρατάσεις
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019 (Σύνολο σχολικών ημερών 95
ημέρες). Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη αύξηση του
συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος ισχύει για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.
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Τροποποίηση Σύμβασης
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν
γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου
Κάθε τροποποίηση της σύμβασης προϋποθέτει προηγούμενη απόφαση του αρμοδίου οργάνου προκειμένου να
τεθεί σε ισχύ.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηματοδότηση
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι η Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας. Η δαπάνη για την εν
σύμβαση την βαρύνει με την Κ.Α.Ε : 0821 «Δαπάνες Μεταφοράς μαθητών» σχετική πίστωση του
προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2018-2019 του Φορέα Περιφέρεια Δυτ. Ελλάδας -Περιφερειακή
Ενότητα Ηλείας.
Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από τους Κ.Α.Π. των Ο.Τ.Α. Β΄ Βαθμού, μέσω των οποίων, επιχορηγείται η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 321.454,58 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%
(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ : 259.237,56 €). ΦΠΑ 24%: 62.217,01 €.
Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις:
Φ.Π.Α. 24%
α) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της συνολικής αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
(Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3, άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως ισχύει & 1191/22-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017) ΑΠΟΦΑΣΗ
ΥΠΟΥΡΓΩΝ).
γ) Παρακράτηση φόρου εισοδήματος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ αυτού
εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, καθώς
και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατάξεις.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι –ΜΕΡΟΣ Α: “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι παρακάτω γενικές και
ειδικές Τεχνικές Προδιαγραφές αποσκοπούν στον καθορισμό των απαιτήσεων για τη μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Ηλείας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική
τους μονάδα και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι- Αναλυτική
Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας Διακήρυξης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ∆ηλώσεις Συµµόρφωσης
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΟΠΩΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΓΕΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
Αρ. Τηλεοοιοτύπου (Fax):
(Email)
(3)
Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν.
1599/1986, δηλώνω ότι:
i.

Συµµετέχω στην Εφαρµογή ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών του αρ. 27 του Π.∆. 60/2007 για την ανάθεση υπηρεσιών
Μεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη
2016-2017, 2017-2018, 2018-2019, 2019-2020, συνολικού προϋπολογισµού (και της αναπροσαρµογής του τιµήµατος λόγω
αλλαγής της τιµής καυσίµου έως 2%, των επιµέρους διαγωνισµών) µέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. και υποβάλλω ενδεικτική προσφορά που θα ισχύει ως την καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος
του ∆ΣΑ

ii. αποδέχοµαι και συµµορφώνοµαι µε όλους τους «ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ» του
Παραρτήµατος Β’ της υπ’ αριθµ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας.
iii. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της υπ’ αριθµ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας
∆υτικής Ελλάδας/Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας, της οποίας έλαβα γνώση
iv. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή

(4)
Ηµεροµηνία:

… / …. /2019

(Υπογραφή)
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(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.

v. Μέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου:
•

δεν έχω καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή
ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 351 της 29.1.1998, σελ.
1), β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 (ΕΕ C
195 της 25.6.1997, σελ. 1) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L
358 της 31.12.1998, σελ. 2), γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των
οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σελ. 48), δ) νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ ΕΟΚ του Συµβουλίου, της
10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση
εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες (ΕΕ L166 της 28.6.1991, σελ. 77 Οδηγίας η οποία τροποποιήθηκε από την
Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, ΕΕ L 344 της 28.12.2001, σελ. 76) η οποία
ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α` 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 (Α` 305), ότι δεν έχει καταδικασθεί
βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα σχετικό µε την επαγγελµατική διαγωγή του και ότι
δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την
επαγγελµατική του ιδιότητα

•

δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση

•

είµαι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις µου

•

είµαι εγγεγραµµένος στο Επιµελητήριο ……………… (Προσοχή!!! να δηλώνεται το όνοµα του Επιµελητηρίου)
(Προσοχή!!! αν πρόκειται για αλλοδαπούς να δηλώνεται το όνοµα της ισοδύναµης επαγγελµατικής οργάνωσης). Όσοι
οικονοµικοί φορείς δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής σε Επιµελητήριο θα δηλώνουν το εξής: «∆εν απαιτείται η εγγραφή
µου σε Επιµελητήριο σύµφωνα µε τις ΠΟΛ 1096/21-6-2010 και ΠΟΛ 1293/8-9-1993».

•

δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 όπως εκάστοτε ισχύει, (ή άλλες ανάλογες
καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και ότι δεν τελώ υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης
κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης (ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα).

vi. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του
κεφαλαίου 2.2.9.2 της υπ’ αριθµ. πρωτ. …………………..προκήρυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας/Περιφερειακής
Ενότητας Ηλείας.

Ηµεροµηνία:

……….. /

/2019

Ο – Η ∆ηλ.

(Υπογραφή)
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986)
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών
(άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)
(1)
ΟΠΩΣ :
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ
∆ΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑ∆ΑΣ,
ΓΕΝΙΚΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ,
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕ ΗΛΕΙΑΣ-ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Ο – Η Όνοµα:

Επώνυµο:

Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα:
Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας:
(2)

Ηµεροµηνία γέννησης :
Τόπος Γέννησης:
Αριθµός ∆ελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

∆/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδροµείου
Αρ. Τηλεοοιοτύπου (Fax):
(Email)
(3)
i. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22
του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:
ii. έλαβα γνώση των τεχνικών προδιαγραφών που αναφέρονται στα πλαίσια της υπ’ αριθµ. πρωτ.
…………………..προκήρυξης της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας, τις οποίες και αποδέχοµαι.
iii. είµαι κάτοχος ειδικής κάρτας Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι. (ανάλογα µε το όχηµα) και απασχολώ/δεν απασχολώ* άλλους οδηγούς που
είναι επίσης κάτοχοι της ειδικής κάρτας.
iv. έχω άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο.
v. έχω ασφαλιστήρια συµβόλαια σε ισχύ για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο.
vi. έχω δελτία τεχνικού ελέγχου από δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήµατά µου που βρίσκονται σε ισχύ
* διαγράφεται αναλόγως.
(4)
Ηµεροµηνία:

………

/

/2019

Ο – Η ∆ηλ.
(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δηµόσιου τοµέα, που απευθύνεται η
αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη
δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε
κάθειρξη µέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη όπως και υπογράφεται από τον
δηλούντα ή την δηλούσα.
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Παράρτηµα V - Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς (Προαιρετικό)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Φύλλο Συµµόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών
Περιγραφή αντικειμένου:
Αντικείμενο της παρούσας είναι η εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ. 60/2007
για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 20192020, με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί.
Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης, κατά τις
καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη
μεταφορά των μαθητών για τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί.
Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους προκειμένου για μαθητές
ΑΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους
από την οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους μαθητές όλων των
άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το Διευθυντή του σχολείου. Κατά την επιστροφή θα
παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί.
β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή
αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας ύστερα από
την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς την αντίστοιχη Δ/νση της
Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή
της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις
οδοστρωμάτων κ.λπ.).
γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος
προς τη Δ/νση Ανάπτυξης-Τμήμα Παιδείας της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας.

Τήρηση ωραρίων:
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να δώσει
ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των
μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή
αναχώρησης των μεταφορικών μέσων θα πρέπει να γίνεται κατόπιν συνεννόησης με τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων.
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισμένο σημείο
συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην
αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο.
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο
του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των μαθημάτων.
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δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής
νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωτικό να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή
παράδοση των μαθητών και μαθητριών.
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με υπαιτιότητά
του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση
του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι
προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της
Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.

Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων:
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, σύμφωνα με
τους όρους της διακήρυξης, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε
λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.
β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των οχημάτων, ο ανάδοχος
βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή
λεωφορείου).
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιηθεί να είναι
τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε
δρομολόγιο.
δ. Σε περίπτωση ανάγκης προσωρινής αντικατάστασης του οχήματος, λόγω βλάβης, ο ανάδοχος υποχρεούται με
Υπεύθυνη Δήλωση να ενημερώσει τον Δ/ντη της σχολικής μονάδας, αναφέροντας τον αριθμό κυκλοφορίας του
οχήματος που θα πραγματοποιήσει τη μεταφορά καθώς και το ότι το όχημα που θα χρησιμοποιηθεί πληροί
όλους τους όρους της διακήρυξης και τις απαιτούμενες τεχνικές προδιαγραφές.
ε. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση ανάθεσης
και κατ' επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην
αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση
της Οικονομικής Επιτροπής. Η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα ισχύει με την προϋπόθεση να έχει
ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως η αρμόδια Δ/νση της αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου.
στ. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο πωλητής
υποχρεούται να:
i.
ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία την αρμόδια Δ/νση της
αντίστοιχης Π.Ε. της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
ii.
προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από την
ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε
περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής
ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας.
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Προσωπικό του αναδόχου:
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό,
τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην
περίπτωση των σχολικών περιπάτων.
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες εκτέλεσης του
δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της
μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε
άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την
κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών.
γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που
υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και
διαπιστώσει ότι ευσταθούν εισηγείται στην αρμόδια Δ/νση-Τμήμα Παιδείας της αντίστοιχης Π.Ε. της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη παρούσα διακήρυξη
και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας.
ε. Ο ανάδοχος θα πρέπει υποχρεωτικά να διαθέτει συνοδό κατάλληλο και ικανό για τη μεταφορά των μαθητών
ΑΜΕΑ.

Τροποποιήσεις των δρομολογίων:
α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων (όπως αναφέρεται στη παρ. 2. β. παραπάνω) ο
ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί άνευ αντιρρήσεως. Τα δηλωθέντα οχήματα θα πρέπει να
εξυπηρετούν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, συνυπολογίζοντας και τυχόν αύξηση του αριθμού
αυτών έως 10%.
β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων.
Οδηγοί-Συνοδοί
α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό κρίνεται απαραίτητο από
το διευθυντή του σχολείου ή από την Περιφέρεια, θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η αποζημίωσή τους
βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει
συνεκτιμηθεί στην προσφορά του αναδόχου.
β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου οριζόμενες
προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.).
γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, αν αυτός/ή
παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς,
εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται, μετά τη
διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή
συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός
πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση.
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δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι
ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να
είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή.
ε. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον διευθυντή κάθε
σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό.
Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή επιβατικά
οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι,
προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης.
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και
καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο
πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά
σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του
αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον
διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο).
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία
περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα
περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων.
δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτοί θα
φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες.
ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις προδιαγραφές,
πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε
άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε».
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του
καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση,
μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής.
ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω
μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ.
Ασφαλιστική Κάλυψη
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει
να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης
και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες.
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό χρόνο της σύμβασης
μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και
τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης.
γ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό
μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η
συνοδός του οχήματος.
δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο
αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους.
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Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα. Συγκεκριμένα, οφείλει:
να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων στόλο οχημάτων, τα οποία θα είναι
επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να
χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν καθιστούν αδύνατη την
τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά
των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Η συµπλήρωση του πίνακα της οικονοµικής προσφοράς θα γίνει µε βάση το Παράδειγµα του κατωτέρω
πίνακα:
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 1

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 - 6)
Α/Α Αριθμός
Ομάδας

Ημερήσιο κόστος
ομάδας βάσει
προϋπολογισμού
χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό έκπτωσης
αριθμητικά
(σε ακέραιες τιμές )

Ποσοστό έκπτωσης
ολογράφως
(σε ακέραιες τιμές)

Ποσό
έκπτωσης

Συνολικό
προσφερόμενο
ημερήσιο κόστος
μετά την έκπτωση
(προ Φ.Π.Α)

Συνολικό
προσφερόμενο
ημερήσιο κόστος
μετά την έκπτωση
(με Φ.Π.Α)

Συνολικό
κόστος καθ΄
όλη τη
διάρκεια της
σύμβασης
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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 2

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΟΜΑΔΑ 7)
Α/Α

Κωδικός
Δρομολο
γίου

Τόπος
παραλαβ
ής

Τόπος
προορισμού

Προσφε
ρόμενη
χωρητικ
ότητα
μέσων
βάσει
αδειών
κυκλοφο
ρίας

Ημερήσιο
κόστος
δρομολογίου
βάσει
προϋπολογισμο
ύ χωρίς ΦΠΑ

Ποσοστό
έκπτωσης
αριθμητικά
(σε ακέραιες
τιμές )
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Ποσοστό
έκπτωσης
ολογράφως
(σε ακέραιες
τιμές )

Ποσό
έκπτωσης

Συνολικό
προσφερόμενο
ημερήσιο
κόστος μετά την
έκπτωση (προ
Φ.Π.Α)

Συνολικό
προσφερόμενο
ημερήσιο
κόστος μετά
την έκπτωση
(με Φ.Π.Α)

Κόστος
δρομολογίου
στο σύνολο της
διάρκειας της
σύμβασης
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 184929/5247/13-7-2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 27 ΤΟΥ ΠΔ
60/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ……………………………….. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

ΓΙΑ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (έως 4 θέσεις ΤΑΞΙ ή έως 9 θέσεις Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)
ΕΠΩΝΥΜΟ

:

ΟΝΟΜΑ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ

:

Α.Φ.Μ.

:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

:

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

1
2
3
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ΕΔΡΑ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.
102/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 3
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 184929/5247/13-7-2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 27 ΤΟΥ ΠΔ
60/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ……………………………….. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ (έως 4 θέσεις ΤΑΞΙ ή έως 9 θέσεις Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

Α/Α

ΚΩΔΙΚΟΙ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Δ.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ

1
2
3
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ΕΔΡΑ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΔΕΙΑ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ

ΕΔΡΑ Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΑΡΙΘΜ.
102/2012 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ Π.Σ.
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ 4
ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΚΑΘΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ
ΤΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 184929/5247/13-7-2016 ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) ΤΟΥ ΑΡΘΡ. 27 ΤΟΥ ΠΔ
60/2007 ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 και 2019-2020, ΚΑΙ ΤΗΣ ΜΕ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ……………………………….. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019.

ΓΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ – ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

ΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

ΟΝΟΜΑ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

ΠΑΤΡΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΚΠΡΟΣΩΠΟΥ

:

Α.Φ.Μ. ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

ΚΙΝΗΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ

:

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ

:

Α/Α

ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΘΕΣΕΩΝ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ

1
2
3
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ

ΦΠΑ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛ. ΜΕ
ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ΔΙΠΛΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΚΛΙΣΗ ΟΔΟΥ 1. ΜΙΚΡΗ 2.
ΜΕΓΑΛΗ
ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ 1.ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ 2.ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ 3.ΧΩΜΑ Ή
ΧΙΟΝΙ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΜΕΤΡΑ
ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜ

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗΣ ΑΠΟ
ΣΧΟΛ. ΜΟΝΑΔΑ.

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛ.
ΜΟΝΑΔΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΔΗΜΟ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 23-11-2018 : 1,428 Ευρώ/lit
ΣΥΝΟΛΙ
ΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟ
Λ. ΜΕ
ΦΠΑ

ΜΕΤΑΦ.
ΜΕΣΟ
1.ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦ.
2.ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ.
3.ΤΑΧΙ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

45

3.600,00

ΓΑΣΤΟΥΝΗ - 2ο
Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)

8:15

ΛΠΗΝ1Α

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΟΜΑΔΑ 1 ΔΗΜΟΣ ΠΗΝΕΙΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ : 18.778,65 €)

95

6259,55

ΕΚΤΟΣ

65,89

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

3.600,00

45

13:15

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΛΠΗΝ2Β

12,75

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

7,200
2ο Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)ΓΑΣΤΟΥΝΗ

53,14

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

3.600,00

45

3.600,00

ΓΑΣΤΟΥΝΗ - 2ο
Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)

13:15

45

8:15

ΛΠΗΝ2Α

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΛΠΗΝ1Β

ΠΗΝΕΙΟΥ

7200
2ο Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)ΓΑΣΤΟΥΝΗ
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53,14

12,75

65,89

95

6259,55
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

45

3.600,00

ΓΑΣΤΟΥΝΗ - 2ο
Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)

8:15

ΛΠΗΝ3Α

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

53,14

12,75

65,89

95

6259,55
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

45

3.600,00

13:15

ΛΠΗΝ3Β

ΠΗΝΕΙΟΥ

7,200
2ο Δ.Σ
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ(ΚΑ
ΒΑΣΙΛΑ)ΓΑΣΤΟΥΝΗ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

18.800,00

8:10

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

16

18.800,00

13:15

ΛΚΥΛ-1Β

16

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΝΑΙ

37,600
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΛΚΥΛ-1Α

ΜΕΛΙΣΙΑΜΕΛΙΣΣΑΚΟΤΕΪΚΑΚΟΥΡΤΕΣΙ2οΝΗΠ+2ο
Δ.Σ+ΓΥΜΝ
ΛΕΧΑΙΝΩΝ
2οΝΗΠ+2ο Δ.Σ
ΛΕΧΑΙΝΩΝΜΕΛΙΣΙΑΚΟΤΕΪΚΑΜΕΛΙΣΣΑΚΟΥΡΤΕΣΙ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΟΜΑΔΑ 2 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ-ΚΥΛΛΗΝΗΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ : 8.272,60 €)

70,23

16,85

87,08

95

8272,60
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΝΑΙ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

7.000,00

20

8:15

ΛΖΑΧ-1Α

ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΚΟΒΑΤΟΥΜΠΙΣΚΙΝΟΚΑΜ
ΠΟΣ- ΓΕΛ
ΖΑΧΑΡΩΣ

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΟΜΑΔΑ 3 ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ : 6.259,55 €)
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14,000

53,14

12,75

65,89

95

6259,55

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

20

7.000,00

13:15

ΛΖΑΧ-1Β

ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣΜΠΙΣΚΙΝΟΚΑΜ
ΠΟΣ- ΠΑΡΑΛΙΑ
ΚΑΚΟΒΑΤΟΥ

ΖΑΧΑΡΩΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΛΠΥΡ-1Β

2ο ΕΠΑΛ
ΠΥΡΓΟΥ ΜΥΡΤΙΑ ΑΓ
ΗΛΙΑΣ

21

17.950,00

ΑΓ ΗΛΙΑΣΜΥΡΤΙΑ -2ο
ΕΠΑΛ ΠΥΡΓΟΥ

8:30

ΛΠΥΡ-1Α

ΠΥΡΓΟΥ

ΟΜΑΔΑ 4 ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΦΠΑ : 22.999,50 €)

ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΚΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

11.500,00

19,04

98,39

95

9347,05
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

20,000

62,76

15,06

77,82

95

7392,90
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ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
23,000

15

79,35

ΕΚΤΟΣ

17.950,00
20.000,00

ΜΙΚΡΗ

13:40
13:15
8:15

11.500,00

ΠΥΡΓΟΥ

15

13:15

ΛΠΥΡ-4Β

ΠΥΡΓΟΥ

ΛΠΥΡ-4Α

25

ΠΥΡΓΟΥ

ΛΠΥΡ-3Γ

Δ.Σ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΛΑΝΤΖΟΪΛΑΝΘΙΑΡΒΑΝΙΤΙ-ΣΩΠΙΧΑΡΙΑ
UNNAMED
ROADKOΛΙΡΕΪΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΚΕΣΚΟΛΙΡΙ-5ο Δ.Σ
ΠΥΡΓΟΥ
5ο Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥΚΟΛΙΡΙΚΟΛΙΡΕΪΚΕΣ
ΠΑΡΑΓΚΕΣUNNAMED
ROAD

21

ΠΥΡΓΟΥ

35,900

53,14

12,75

65,89

95

6259,55
ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

8:10

22.650,00
22.650,00

ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ

38.600,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΚΤΟΣ

10

13:50

25

8:30

ΛΕΚΡ -2Α

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

45300
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΛΕΚΡ -1Β

25

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΛΕΚΡ -1Α

ΓΙΑΝΙΤΣΟΧΩΡΙ ΚΑΚΟΒΑΤΟΣΝΕΟΧΩΡΙ(ΔΙΑΣΤ
ΑΝΗΛΙΟΥ)Κ.ΤΑΞΙΑΡΧΕΣ ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣ+
ΖΑΧΑΡΩ(ΑΝΤ
ΜΕ ΛΕΩΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)
ΖΑΧΑΡΩ(ΑΝΤ
ΜΕ ΛΕΩΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ) ΓΕΛ ΖΑΧΑΡΩΣΚ.ΤΑΞΙΑΡΧΕΣΝΕΟΧΩΡΙ (ΔΙΑΣΤ
ΑΝΗΛΙΟΥ) ΚΑΚΟΒΑΤΟΣΓΙΑΝΙΤΣΟΧΩΡΙ
ΚΛΗΜΑ
ΜΥΡΩΝΙΩΝΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣΚΑΛΛΙΘΕΑΠΛΑΤΙΑΝΑΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΟΜΑΔΑ 5 ΔΗΜΟΣ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ-ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΣ ΜΕ ΦΠΑ : 28.058,25 €)
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96,82

23,24

120,06

95

11405,70

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

77200

141,36

33,93

175,29

95

16652,55

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

10

38.600,00

13:30

ΛΕΚΡ -2Β

ΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΠΛΑΤΙΑΝΑΚΑΛΛΙΘΕΑΑΜΥΓΔΑΛΙΕΣΚΛΗΜΑ
ΜΥΡΩΝΙΩΝ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

34

7.500,00

Δ.Σ. ΣΑΒΑΛΙΩΝΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΔΕΥΤΕΡΑ
08:15:00
πμ

ΔΕ-1Α

ΗΛΙΔΑΣ

ΟΜΑΔΑ 6 ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΔΑΣ (ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΣ ΜΕ ΦΠΑ : 8.697,48 €)

65,89

12

790,68 €

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΝΤΟΣ

1.200,00
2.400,00

ΔΕΥΤΕΡΑ
11:45:00
πμ

12,75

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
2400

ΤΡΙΤΗ
08:15:00
πμ

53,14

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

34

7.500,00

ΤΡ-1Α

6 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1.200,00

ΗΛΙΔΑΣ

31

31

ΔΕΥΤΕΡΑ
09:50:00
πμ

ΔΕ-2Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ4 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

34

ΔΕΥΤΕΡΑ
09:30:00
πμ

ΔΕ-2Α

4 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΣ ΣΑΒΑΛΙΩΝ

ΗΛΙΔΑΣ

ΔΕ-1Β

ΗΛΙΔΑΣ

15000

Σελίδα 70

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

4,800

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΤΕ-2Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ4 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΕ-3Α

1 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΕ-3Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ1 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

47

ΠΕ-1Α

2 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

42

ΕΝΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

35

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΝΤΟΣ

ΤΕ-2Α

4 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΜΙΚΡΗ

ΗΛΙΔΑΣ

35

ΜΙΚΡΗ

ΤΕ-1Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ6 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

2.400,00

ΗΛΙΔΑΣ

35

2.400,00

ΤΕ-1Α

6 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΤΡΙΤΗ
09:50:00
πμ

ΗΛΙΔΑΣ

34

ΤΕΤΑΡΤΗ
08:15:00
πμ

ΤΡ-1Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ6 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

790,68 €

ΕΝΤΟΣ

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΝΤΟΣ

1.200,00
1.800,00

ΤΕΤΑΡΤΗ
13:15:00
πμ

12

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
2,400

ΠΕΜΠΤΗ
08:15:00
πμ

65,89

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

1.200,00
1.200,00

ΤΕΤΑΡΤΗ
11:45:00
μμ
ΤΕΤΑΡΤΗ
11:35:00
πμ

ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ

47

12,75

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

2,400
35

53,14

ΕΝΤΟΣ

2.400,00

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

ΤΕΤΑΡΤΗ
09:30:00
πμ

1.200,00

ΤΕΤΑΡΤΗ
09:50:00
πμ

4,800

Σελίδα 71

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

3,600

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΝΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

1.800,00
7.700,00

36

ΠΕΜΠΤΗ
09:50:00
πμ

ΔΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

42

ΠΕΜΠΤΗ
09:30:00
πμ

ΠΕ-2Α

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕ-1Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ2 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

790,68 €

ΕΚΤΟΣ

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €

ΕΝΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ
53,14

12,75

65,89

12

790,68 €
ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΝΤΟΣ
ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

1.200,00
7.900,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 11:45:00
μμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 11:35:00
πμ

ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ

38

12

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

2,400
34

65,89

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ
ΜΙΚΡΗ

1.800,00
1.200,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 09:50:00
πμ
ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 09:30:00
πμ

ΗΛΙΔΑΣ
ΗΛΙΔΑΣ

34

12,75

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

3,600
30

53,14

ΕΝΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΠΑ-3Α

ΔΣ ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ
& ΚΑΡΔΑΜΑΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

ΜΙΚΡΗ

ΠΑ-2Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ1 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

7.700,00

ΠΑ-2Α

1 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

1.800,00

ΠΑ-1Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ2 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

30

ΠΕΜΠΤΗ
11:45:00
μμ

ΠΑ-1Α

2 ΔΣ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

36

ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η
08:15:00
πμ

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΔΣ ΧΑΒΑΡΙΟΥ

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕ-2Β

ΗΛΙΔΑΣ

15,400

Σελίδα 72

15,800

53,14

12,75

65,89

12

790,68 €

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΜΕΓΑΛΟ
ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

38

7.900,00

ΠΑΡΑΣΚΕΥ
Η 13:15:00
πμ

ΠΑ-3Β

ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙ
Ο ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ ΔΣ ΚΑΡΔΑΜΑ &
ΔΟΥΝΕΪΚΩΝ

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
93.066,03 €

Σελίδα 73

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛ. ΜΕ ΦΠΑ

13,79

3,31

17,1

95

1624,50

ΤΑΞΙ

13,79

3,31

17,1

95

1624,50

ΤΑΞΙ

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΦΠΑ

11.500,00

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛ.
ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗΝ ΚΥΑ

13:00

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

11.500,00

ΜΕΤΑΦ.
ΜΕΣΟ
1.ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦ.
2.ΜΕΓ.
ΛΕΩΦ.
3.ΤΑΧΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ ΑΡΧ
ΟΛΥΜΠΙΑΣΠΕΥΚΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΟΔΟΥ 1.ΕΝΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ 2.ΕΚΤΟΣ
ΠΟΛΕΩΣ 3.ΧΩΜΑ Ή
ΧΙΟΝΙ

ΤΑΟ-1Β

ΚΛΙΣΗ ΟΔΟΥ 1.
ΜΙΚΡΗ 2. ΜΕΓΑΛΗ

ΩΡΑ ΠΡΟΣΕΛ.
8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΜΕΓΑΛΗ

ΔΗΜΟΣ

ΠΕΥΚΕΣ- ΝΗΠ
ΑΡΧ ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜ.
ΑΠΛΗΣ ΔΙΑΔΡΟΜ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΤΑΟ-1Α

ΩΡΑ ΑΠΟΧΩΡ.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΑΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕ ΤΑΞΙ
ΚΟΣΤΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ (ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ) 23-11-2018 : 1,428 Ευρώ/lit
ΟΜΑΔΑ 7

ΧΕΛΙΔΟΝΙΗΡΑΚΛΕΙΑ-ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥ

4

8:30

15.600,00

16.600,00

Σελίδα 74

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ-5Α

13:00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

15.600,00

3636,60

30,87

7,41

38,28

95

3636,60

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ-4Β

ΝΗΠ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΚΑΚΟΤΑΡΙ - ΑΓ
ΤΡΙΑΔΑ

8:30

95

12,61

3,03

15,64

95

1485,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

38,28

12,61

3,03

15,64

95

1485,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΓ ΤΡΙΑΔΑΚΑΚΟΤΑΡΙ-ΝΗΠ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

9.400,00

7,41

16,38

3,93

20,31

95

1929,45

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ- 4Α

13:00

9.400,00

30,87

16,38

3,93

20,31

95

1929,45

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

ΜΕΓΑΛΗ

TAO-3B

ΝΗΠ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣΑΝΔΡΩΝΙ

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

29.400,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΩΝΙ-ΑΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ- ΝΗΠ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

13:00

29.400,00

ΜΕΓΑΛΗ

TAO-3A

ΤΑΟ-2Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΤΑΟ-2Α

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑΒΑΣΙΛΑΚΙ-ΑΡΧ
ΠΙΣΣΑ -ΝΗΠ
ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΝΗΠ ΑΡΧ
ΟΛΥΜΠΙΑΣΑΡΧΑΙΑ ΠΙΣΣΑΒΑΣΙΛΑΚΙ ΤΡΙΠΟΤΑΜΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

17,43

4,18

21,62

95

2053,90

ΤΑΞΙ

ΜΕΓΑΛΗ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ

ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ

4

ΕΚΤΟΣ

9,08

3

13:00

3.800,00

ΕΚΤΟΣ

9,08

3

16:00

11.500,00

ΕΚΤΟΣ

13,79

4

7.200,00

ΕΚΤΟΣ

ΣΤΡΕΦΙ-ΣΜΙΛΑ ΝΗΠ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

10,31

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΟ-8Α

3

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΟ-7Γ

ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥΚΑΥΚΩΝΙΑΣΜΙΛΑ

10,94

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ-7Β

ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥΚΑΥΚΩΝΙΑ

3

ΜΙΚΡΗ

ΚΑΥΚΩΝΙΑ- ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΑΟ-7Α

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΑΟ-6Γ

ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥΣΤΡΕΦΙ- ΚΑΤΩ
ΣΤΡΕΦΙ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΝΗΠ ΠΕΛΟΠΙΟΥ
- ΚΑΤΩ ΣΤΡΕΦΙΣΜΙΛΑ

10,40

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΑΟ-6Β

4

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΚΑΤΩ ΣΤΡΕΦΙ ΝΗΠ ΠΕΛΟΠΙΟΥ

17,43

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΑΟ-6Α

4

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΤΑΟ-5Β

ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥΗΡΑΚΛΕΙΑΧΕΛΙΔΟΝΙ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10,63

13:00

8:30

6.700,00

13:00

7.900,00

16:00

6.500,00

3.800,00

8:30

8:30

16.600,00
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4,18

21,62

95

2053,90

ΤΑΞΙ

2,49

12,89

95

1224,55

ΤΑΞΙ

2,63

13,57

95

1289,15

ΤΑΞΙ

2,47

12,78

95

1214,10

ΤΑΞΙ

2,18

11,26

95

1069,70

ΤΑΞΙ

2,18

11,26

95

1069,70

ΤΑΞΙ

3,31

17,10

95

1624,50

ΤΑΞΙ

2,55

13,18

95

1252,10

ΤΑΞΙ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΤΑΟ- 11Β

ΝΗΠ ΛΑΛΑ- ΝΕΑ
ΠΕΡΣΑΙΝΑ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΤΑΟ-12Α

ΒΙΛΙΑ- ΝΗΠ
ΛΑΛΑ

1

8:30

13:00

8:30

14.800,00

14.800,00

7.150,00

Σελίδα 76

ΕΚΤΟΣ

ΝΕΑΠΕΡΣΑΙΝΑΝΗΠ ΛΑΛΑ

9.100,00

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ-11Α

13:00

ΤΑΞΙ

15,36

3,69

19,05

95

1809,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2

1267,30

15,36

3,69

19,05

95

1809,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ ΛΑΛΑ ΝΕΜΟΥΤΑ

9.100,00

95

12,45

2,99

15,44

95

1466,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ-10Β

8:30

13,34

12,45

2,99

15,44

95

1466,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2

2,58

15,64

3,75

19,39

95

1842,05

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΕΜΟΥΤΑ- ΝΗΠ
ΛΑΛΑ

16.250,00

10,76

15,64

3,75

19,39

95

1842,05

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ-10Α

13:00

ΜΙΚΡΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΗΠ ΛΑΛΑΠΟΘΟΣΝΕΡΑΙΔΑ

16.250,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ-9Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

2

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΕΡΑΙΔΑΠΟΘΟΣ-ΝΗΠ
ΛΑΛΑ

7.500,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ-9Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ -8Β

ΝΗΠ
ΠΕΛΟΠΙΟΥΣΜΙΛΑ- ΚΑΤΩ
ΣΤΡΕΦΙ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12,86

3,09

15,95

95

1515,25

ΤΑΞΙ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

ΤΑΟ -15
Β

Δ.Σ ΛΑΜΠΕΙΑΣΓΚΡΟΥΣΤΑΔΕΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

ΤΑΟ -16Α

ΝΕΑ ΠΕΡΣΑΙΝΑ ΔΣ ΛΑΛΑ

4

8:15

13:00

8:15

2.000,00

2.000,00

14.800,00
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ΕΚΤΟΣ

ΓΚΡΟΥΣΤΑΔΕΣΔ.Σ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ

9.800,00

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ- 15Α

13:00

ΤΑΞΙ

10,88

2,61

13,49

95

1281,55

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

1515,25

10,88

2,61

13,49

95

1281,55

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

Δ.Σ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ ΛΑΖΑΡΑΔΕΣΒΑΣΙΛΑΙΟΙ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑ

9.800,00

95

12,84

3,10

15,92

95

1512,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΟ- 14
Β

8:15

15,95

12,84

3,10

15,92

95

1512,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

6.300,00

3,09

8,47

2,03

10,50

95

997,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

TAO-14A

ΛΑΖΑΡΑΔΕΣΒΑΣΙΛΑΙΟΙ ΠΕΡΑ ΜΑΧΑΛΑΔ.Σ. ΛΑΜΠΕΙΑΣ

13:15

12,86

8,47

2,03

10,50

95

997,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

ΜΕΓΑΛΗ

Δ.Σ.
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΝΑΝΤΑ

6.300,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ -13Β

8:10

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΓΝΑΝΤΑ - ΔΣ
ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΥ

7.150,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ-13Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

1

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΗΠ ΛΑΛΑΒΙΛΙΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ- 12Β

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15,64

3,75

19,39

95

1842,05

ΤΑΞΙ

ΒΕΛΑΝΙΔΙ- ΝΗΠ
ΕΦΥΡΑΣ

ΗΛΙΔΑΣ

3

ΤΑΗΛ- 4Β

ΝΗΠ ΕΦΥΡΑΣ ΒΕΛΑΝΙΔΙ

ΗΛΙΔΑΣ

3

ΤΑΗΛ 5Α

ΡΟΔΙΑ- ΚΑΛΟ
ΠΑΙΔΙ-ΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

4

8:30

13:00

8:30

6.400,00

5.600,00

5.600,00

9.900,00
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ΕΚΤΟΣ

ΤΑΗΛ- 4Α

13:00

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

3

ΤΑΞΙ

9,22

2,21

11,43

95

1085,85

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ ΕΦΥΡΑΣ ΚΑΜΠΟΣΡΟΥΠΑΚΙΑ

6.400,00

1842,05

9,22

2,21

11,43

95

1085,85

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΗΛ 3Α

8:30

95

10,26

2,46

12,72

95

1208,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

3

19,39

10,26

2,46

12,72

95

1208,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΡΟΥΠΑΚΙΑ ΚΑΜΠΟΣ - ΝΗΠ
ΕΦΥΡΑΣ

4.100,00

3,75

10,49

2,52

13,01

95

1235,95

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΗΛ 3Β

13:00

15,64

10,49

2,52

13,01

95

1235,95

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

2

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΗΠ ΓΕΡΑΚΙΟΥΑΝΑΛΗΨΗ

4.100,00

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΗΛ- 2Β

8:30

ΜΙΚΡΗ

ΗΛΙΔΑΣ

2

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΝΗΠ ΓΕΡΑΚΙΟΥ

14.800,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΗΛ- 2Α

13:15

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΡΧΑΙΑΣ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ

4

ΜΕΓΑΛΗ

Δ.Σ ΛΑΛΑ - ΝΕΑ
ΠΕΡΣΑΙΝΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΟ-16Β

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12,89

3,09

15,98

95

1518,10

ΤΑΞΙ

ΗΛΙΔΑΣ

2

ΤΑΗΛ-9Α

ΑΜΑΛΙΑΔΑ- 3ο
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ

4

15:45

8:15

9.400,00

3.000,00
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ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΠΟΡΣΙ ΔΑΦΝΗ

9.400,00

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΗΛ-8Β

8:30

ΤΑΞΙ

13,87

3,33

17,20

95

1634,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

2

8.500,00

1518,10

13,87

3,33

17,20

95

1634,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

TAHΛ -8Α

ΔΑΦΝΗΜΠΟΡΣΙ- ΝΗΠ
ΚΕΝΤΡΟΥ

13:00

95

12,11

2,91

15,02

95

1426,90

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

1

8.500,00

15,98

12,11

2,91

15,02

95

1426,90

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΗΛ- 7Β

ΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΣΥΝΤΕΪΚΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥ

8:30

3,09

12,61

3,03

15,64

95

1485,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

1

11.650,00

12,89

12,61

3,03

15,64

95

1485,80

ΤΑΞΙ

ΕΝΤΟΣ

ΤΑΗΛ- 7Α

ΣΥΝΤΕΪΚΑ
ΜΑΖΑΡΑΚΙΟΥΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΗΛΙΔΑΣ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΛΑΤΤΑ- ΒΑΛΜΗ

11.650,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΗΛ 6Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΗΛΙΔΑΣ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΒΑΛΜΗ ΛΑΤΤΑ- ΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

9.900,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΗΛ 6Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΗΛΙΔΑΣ

4

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΗΛ 5Β

ΝΗΠ
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ ΡΟΔΙΑ ΚΑΛΟ
ΠΑΙΔΙ

ΗΛΙΔΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9,35

2,24

11,59

95

1101,05

ΤΑΞΙ

ΤΑΚΡ-2Α

ΔΑΦΝΟΥΛΑ ΣΕΚΟΥΛΑΣ-ΝΗΠ
+ Δ.Σ.
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

3

13:00

8:30

22.200,00

18.150,00
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ΕΝΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

22.200,00

1101,05

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-1Β

ΝΗΠ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΛΙΝΙΣΤΑΙΝΑ ΠΕΡΙΒΟΛΙΑ

8:30

95

12,50

3,00

15,50

95

1472,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

9.200,00

11,59

12,50

3,00

15,50

95

1472,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-1Α

ΠΕΡΙΒΟΛΙΑΛΙΝΙΣΤΑΙΝΑΝΗΠ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

13:15

2,24

23,31

5,59

28,90

95

2745,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΗΛΙΔΑΣ

2

9.200,00

9,35

23,31

5,59

28,90

95

2745,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

TAHΛ10Β

Δ.Σ.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥΑΥΓΗ-OREA
UNNAMED
ROAD

8:15

ΜΙΚΡΗ

ΗΛΙΔΑΣ

2

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΥΓΗ-OREA
UNNAMED
ROAD- Δ.Σ.
ΣΙΜΟΠΟΥΛΟΥ

3.000,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΗΛ10Α

13:50

ΜΕΓΑΛΗ

ΗΛΙΔΑΣ

4

ΜΕΓΑΛΗ

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΑΜΑΛΙΑΔΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΗΛ-9Β

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

19,06

4,57

23,63

95

2244,85

ΤΑΞΙ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4

ΤΑΚΡ-4Β

ΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΛΑΤΙΑΝΑΔΙΑΣΕΛΛΑ

4

8:30

13:00

14.700,00

14.700,00
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ΕΚΤΟΣ

ΔΙΑΣΕΛΑ ΠΛΑΤΙΑΝΑ-ΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

12.000,00

95

2244,85

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-4Α

13:00

23,63

14,07

3,38

17,45

95

1657,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

4,57

14,07

3,38

17,45

95

1657,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ ΛΕΥΚΗΣΦΑΝΑΡΙ ΑΛΙΦΕΙΡΑ

12.000,00

19,06

15,58

3,74

19,32

95

1835,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-3Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΛΙΦΕΙΡΑ ΦΑΝΑΡΙ- ΝΗΠ
ΛΕΥΚΗΣ

18.150,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-3Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-2Β

ΝΗΠ + Δ.Σ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣΣΕΚΟΥΛΑΣ ΔΑΦΝΟΥΛΑ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15,58

3,74

19,32

95

1835,40

ΤΑΞΙ

ΤΑΚΡ-7Α

ΝΕΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ
- ΝΗΠ
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΤΑΚΡ-7Β

ΝΗΠ
ΜΑΚΡΙΣΙΩΝΝΕΑ ΚΑΛΥΒΑΚΙΑ

3

13:00

8:30

12:45

9.500,00

8.300,00

8.300,00
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ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2

1403,15

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΤΡΥΠΗΤΗ

9.500,00

95

11,91

2,86

14,77

95

1403,15

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-6Β

8:30

14,77

12,67

3,04

15,71

95

1492,45

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2

2,86

12,67

3,04

15,71

95

1492,45

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΡΥΠΗΤΗ- ΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

8.150,00

11,91

11,13

2,67

13,80

95

1311,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-6Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΠΛΑΤΙΑΝΑ

8.150,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-5Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΙΚΡΗ

ΠΛΑΤΙΑΝΑΝΗΠ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΚΡ-5Α

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11,13

2,67

13,80

95

1311,00

ΤΑΞΙ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΤΑΚΡ
10Β

Δ.Σ.+ ΓΥΜΝ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΟΒΡΙΑ ΒΡΙΝΑΣ

3

8:15

13:50

6.500,00

6.500,00
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ΕΚΤΟΣ

ΟΒΡΙΑ ΒΡΙΝΑΣΔ.Σ. + ΓΥΜΝ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

10.750,00

1802,15

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ10Α

13:00

95

15,30

3,67

18,97

95

1802,15

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

18,97

13,37

3,21

16,58

95

1575,10

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ ΓΡΕΚΑ

10.750,00

3,67

13,37

3,21

16,58

95

1575,10

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-9Β

8:15

15,30

10,99

2,64

13,63

95

1294,85

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΓΡΕΚΑ-ΝΗΠ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

14.200,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-9Α

13:00

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

14.200,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-8Β

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΦΡΙΞΑ

8:15

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

3

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ-8Α

ΦΡΙΞΑΠΛΟΥΤΟΧΩΡΙΝΗΠ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

10,99

2,64

13,63

95

1294,85

ΤΑΞΙ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

1

ΤΑΚΡ13Β

ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ ΑΛΙΦΕΙΡΑ

1

8:15

13:50

15.000,00

15.000,00
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ΕΚΤΟΣ

ΑΛΙΦΕΙΡΑ ΛΥΚΕΙΟ
ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ

5.100,00

95

1246,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ13Α

16:00

13,12

10,58

2,54

13,12

95

1246,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4

7.100,00

2,54

10,21

2,45

12,66

95

1202,70

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΡ-12Γ

Δ.Σ.
ΚΑΛΙΚΩΜΟΥ ΑΝΕΜΟΧΩΡΙΡΑΧΕΣ

13:15

10,58

15,75

3,78

19,53

95

1855,35

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑ
Σ ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2

ΜΙΚΡΗ

Δ.Σ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ- Κ.
ΣΑΜΙΚΟ

7.100,00

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΚΡ11Β

8:15

ΜΙΚΡΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

2

ΜΕΓΑΛΗ

Κ ΣΑΜΙΚΟ -Δ.Σ.
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΚΡ
11Α

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

15,75

3,78

19,53

95

1855,35

ΤΑΞΙ

ΤΑΞΠΥ2Β

ΝΗΠ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣΕ.Ο ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ

1

8:30

13:00

1.250,00

1.250,00
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ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

1

2720,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

Ε.Ο ΕΠΙΤΑΛΙΟΥ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣΝΗΠ
ΑΛΦΕΙΟΥΣΑΣ

6.000,00

95

23,10

5,54

28,64

95

2720,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ2Α

13:00

28,64

10,08

2,42

12,50

95

1187,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

4

5,54

10,08

2,42

12,50

95

1187,50

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ
ΑΜΠΕΛΩΝΑΕΛΑΙΩΝΑΣ ΚΟΥΖΟΥΛΙ

6.000,00

23,10

7,92

1,90

9,82

95

932,9

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ1Β

8:15

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΥΡΓΟΥ

4

ΜΕΓΑΛΗ

ΚΟΥΖΟΥΛΙΕΛΑΙΩΝΑΣ- ΝΗΠ
ΑΜΠΕΛΩΝΑ

22.000,00

MIKΡΗ

ΤΑΞΠΥ1Α

ΤΑΚΡ14Β

22.000,00

MIKΡΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4

ΤΑΚΡ14Α

ΜΙΚΡΗ

ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΑΣ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ

4

ΠΥΡΓΟΥ

ΣΜΕΡΝΑΑΡΤΕΜΙΔΑΜΑΚΙΣΤΟΣΞΗΡΟΧΩΡΙΖΑΧΑΡΩ(ΑΝΤΑΠ
ΜΕ ΛΕΩΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)
ΖΑΧΑΡΩ(ΑΝΤΑΠ
ΜΕ ΛΕΩΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
ΕΠΑΛ
ΚΡΕΣΤΕΝΩΝ)ΞΗΡΟΧΩΡΙΑΡΤΕΜΙΔΑΜΑΚΙΣΤΟΣΣΜΕΡΝΑ

ΜΙΚΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

7,92

1,90

9,82

95

932,9

ΤΑΞΙ

ΠΥΡΓΟΥ

3

ΤΑΞΠΥ6Α

ΛΑΝΘΙ-ΝΗΠ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

3

13:00

8:30

10.000,00

5.000,00
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ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΣΩΠΙ-ΛΑΝΘΙ

10.000,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ5Β

8:30

1428,80

12,13

2,91

15,04

95

1428,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

3

95

18,90

4,54

23,44

95

2226,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΛΑΝΘΙ-ΣΩΠΙΝΗΠ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑ

18.000,00

15,04

18,90

4,54

23,44

95

2226,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ5Α

13:00

2,91

11,90

2,86

14,76

95

1402,2

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

2

18.000,00

12,13

11,90

2,86

14,76

95

1402,2

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΠ
ΓΟΥΜΕΡΟΥΠΕΥΚΗ -ΚΑΡΥΑ

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΞΠΥ4Β

8:15

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΥ

2

10.500,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΚΑΡΥΑ-ΠΕΥΚΗΝΗΠ ΓΟΥΜΕΡΟΥ

13:00

10.500,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ4Α

ΤΑΞΠΥ3Β

8:30

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΥ

2

ΤΑΞΠΥ3Α

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΥ

2

ΠΥΡΓΟΥ

ΚΑΒΟΥΡΙΒΟΥΝΟ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΝΗΠ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ
ΝΗΠ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥΚΑΒΟΥΡΙΒΟΥΝΟ
ΚΑΤΑΚΟΛΟΥ

ΜΙΚΡΗ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9,63

2,31

11,94

95

1134,3

ΤΑΞΙ

ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΙΔ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ

3

ΤΑΞΠΥ9Β

ΕΙΔ Δ.Σ. ΠΥΡΓΟΥ
-ΑΓ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΠΥΡΓΟΥ

3

ΤΑΞΠΥ10Α

ΑΝΘΩΝΑΣΕΦΥΡΑ-ΟΙΝΟΗΕΕΕΕΚ-ΠΥΡΓΟΥ

3

8:15

13:15

8:30

48.800,00

7.700,00

7.700,00

37.900,00

Σελίδα 87

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ9Α

13:30

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

1

ΤΑΞΙ

28,61

6,87

35,48

95

3370,6

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΚΑΠΕΛΕΤΟ-ΕΙΔ
ΕΠ. ΓΥΜΝ
ΠΥΡΓΟΥ

48.800,00

1134,3

28,61

6,87

35,48

95

3370,6

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ8Β

8:30

95

51,24

12,30

63,54

95

6036,3

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

1

11,94

51,24

12,30

63,54

95

6036,3

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΕΙΔ ΕΠ. ΓΥΜΝ
ΠΥΡΓΟΥ ΚΑΠΕΛΕΤΟ

27.250,00

2,31

10,85

2,6

13,45

95

1277,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ8Α

13:00

9,63

10,85

2,6

13,45

95

1277,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

1

ΜΙΚΡΗ

ΕΙΔ ΝΗΠ
ΠΥΡΓΟΥ ΤΣΙΧΛΕΪΚΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣ-

27.250,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ7Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΥΡΓΟΥ

1

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΣΙΧΛΕΪΚΑ
ΑΜΑΛΙΑΔΑΣΕΙΔ ΝΗΠ
ΠΥΡΓΟΥ

5.000,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ7Α

13:00

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΥ

3

ΜΙΚΡΗ

ΝΗΠ
ΚΑΡΑΤΟΥΛΑΛΑΝΘΙ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ6Β

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

39,80

9,55

49,35

95

4688,25

ΤΑΞΙ

ΠΥΡΓΟΥ

4

ΤΑΞΠΥ13Α

ΜΥΡΤΙΑΧΑΝΑΚΙΑΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝ ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ

4

ΤΑΞΠΥ13Β

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ
ΠΥΡΓΟΥΧΑΝΑΚΙΑ ΜΥΡΤΙΑ

4

22:00

18:50

22:00

4.500,00

11.200,00

11.200,00
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ΕΚΤΟΣ

ΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝ ΠΥΡΓΟΥΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

4.500,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ12Β

18:50

4688,25

26,25

6,30

32,55

95

3092,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

4

95

26,25

6,30

32,55

95

3092,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΓ ΓΕΩΡΓΙΟΣΕΣΠΕΡΙΝΟ
ΓΥΜΝ ΠΥΡΓΟΥ

25.000,00

49,35

9,40

2,26

11,66

95

1107,7

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΞΠΥ12Α

13:30

9,55

9,40

2,26

11,66

95

1107,7

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΥ

1

25.000,00

39,80

12,45

2,99

15,44

95

1466,8

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥΑΝΑΛΗΨΗ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ11Β

8:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΠΥΡΓΟΥ

1

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΑΛΗΨΗ ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥ

37.900,00

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΞΠΥ11Α

13:30

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΥ

3

ΜΙΚΡΗ

ΕΕΕΕΚ ΠΥΡΓΟΥΟΙΝΟΗ-ΕΦΥΡΑΑΝΘΩΝΑΣ

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΞΠΥ10Β

ΠΥΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

12,45

2,99

15,44

95

1466,8

ΤΑΞΙ
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ΕΚΤΟΣ

95

1591,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

34.500,00

16,75

13,51

3,24

16,75

95

1591,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

12.000,00

3,24

8,58

2,06

10,64

95

1010,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

2.700,00

13,51

14,07

3,38

17,45

95

1657,75

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΓΑΛΗ

16:00

ΜΙΚΡΗ

3

8:15

8.000,00

ΜΙΚΡΗ

3

13:00

11.000,00

ΜΕΓΑΛΗ

2

8:15

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ 16Α

ΝΗΠ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣΕΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ-ΑΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣ
ΑΙΝΑΣ ΚΑΡΟΥΤΕΣ
ΠΕΡΣΑΙΝΑΔΟΥΚΑ-ΛΑΛΑΑΡΧ
ΟΛΥΜΠΙΑ(ΑΝΤ
ΜΕ ΛΕΟΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
1ο+2ο ΕΠΑΛ
ΠΥΡΓΟΥ)

ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΞΠΥ15Β

ΕΟ ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ -ΝΗΠ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ

ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΞΠΥ15Α

3

ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΞΠΥ14Β

4

ΠΥΡΓΟΥ

ΤΑΞΠΥ14Α

ΚΑΡΟΥΤΕΣ-ΑΓ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΒΑΡΒΑΣ
ΑΙΝΑΣΣΑΛΜΩΝΗΝΗΠ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ
ΝΗΠ
ΒΑΡΒΑΣΑΙΝΑΣ ΣΑΛΜΩΝΗ -ΕΟ
ΟΛΥΜΠΙΑΣ
ΠΥΡΓΟΥ

ΠΥΡΓΟΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

36,23

8,70

44,93

95

4268,35

ΤΑΞΙ

1ο ΝΗΠ
ΛΕΧΑΙΝΩΝΚΟΤΕΪΚΑΜΕΛΙΣΣΑ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

4

ΤΑΚΥΛ
2Α

ΚΑΠΕΛΕΤΟ ΝΗΠ
ΣΕΡΜΠΑΝΙΟΥ

1

13:00

8:30

16.000,00

16.000,00

4.100,00
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ΤΑΚΥΛ 1Β

8:30

4268,35

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

4

95

9,40

2,26

11,66

95

1107,70

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΜΕΛΙΣΣΑ ΚΟΤΕΪΚΑ-1ο
ΝΗΠ ΛΕΧΑΙΝΩΝ

4.500,00

44,93

9,40

2,26

11,66

95

1107,70

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΥΛ 1Α

13:00

8,70

15,12

3,63

18,75

95

1781,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΥΡΓΟΣ

1

4.500,00

36,23

15,12

3,63

18,75

95

1781,25

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

11ο ΝΗΠ
ΠΥΡΓΟΥ ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΑΞΠΥ17Β

8:30

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΣ

1

ΜΙΚΡΗ

ΛΑΣΤΑΙΪΚΑ-11ο
ΝΗΠ ΠΥΡΓΟΥ

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΞΠΥ17Α

34.500,00

ΜΙΚΡΗ

ΠΥΡΓΟΣ

3

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΞΠΥ16Β

ΑΡΧ
ΟΛΥΜΠΙΑ(ΑΝΤ
ΜΕ ΛΕΟΦ
ΓΡΑΜΜΗΣ ΓΙΑ
1ο+2ο ΕΠΑΛ
ΠΥΡΓΟΥ)-ΛΑΛΑΠΕΡΣΑΙΝΑΔΟΥΚΑ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣΚΥΛΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

9,22

2,21

11,43

95

1085,85

ΤΑΞΙ

ΤΑΚΥΛ4Β

1o + 2o NΗΠ
ΒΑΡΔΑΣ
ΚΟΥΓΕΪΚΑ - ΝΗΣΙ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

3

ΤΑΚΥΛ5Α

EO
ΠΑΤΡΩΝ(ΕΡΓΟΣ
ΤΑΣΙΟ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ)Δ.Σ.
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ

4

8:10

13:15

8:10

9.000,00

9.000,00

2.800,00
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ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

3

1085,85

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΝΗΣΙΚΟΥΓΕΪΚΑ-1ο
+2οΝΗΠ
ΒΑΡΔΑΣ

5.000,00

95

9,63

2,31

11,94

95

1134,30

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΥΛ4Α

13:15

11,43

9,63

2,31

11,94

95

1134,30

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

1

2,21

11,45

2,75

14,20

95

1349,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΔΣ ΒΑΡΔΑΣΚΑΡΑΧΑΛΕΪΚΑ

5.000,00

9,22

11,45

2,75

14,20

95

1349,00

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΑΚΥΛ3Β

8:15

ΜΙΚΡΗ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

1

ΜΙΚΡΗ

ΚAΡΑΧΑΛΕΪΚΑΔ.Σ. ΒΑΡΔΑΣ

4.100,00

ΜΙΚΡΗ

TAKYΛ3Α

13:00

ΜΙΚΡΗ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
- ΚΥΛΛΗΝΗΣ

1

ΜΙΚΡΗ

ΝΗΠ
ΣΕΡΜΠΑΝΙΟΥΚΑΠΕΛΕΤΟ

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΚΥΛ
2Β

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

8,62

2,07

10,69

95

1015,55

ΤΑΞΙ

ΠΗΝΕΙΟΥ

1

ΤΠΗΝ-4Α

ΤΣΑΦΛΕΪΚΑΚΟΥΡΛΕΣΑΑΜΑΛΙΑΔΑ
(ΑΝΤΑΠ ΜΕ
ΝΤΕΟ 1Α/1Β ΓΙΑ
ΜΟΥΣ ΓΥΜΝ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
)

2

13:45

10.500,00

10.200,00
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ΓΥΜΝ
ΤΡΑΓΑΝΟΥΜΑΣΤΟΡΕΪΚΑ

10.500,00

1015,55

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΠΗΝ-3Β

8:15

95

10,10

2,42

12,52

95

1189,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ

1

10,69

10,10

2,42

12,52

95

1189,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΜΑΣΤΟΡΕΪΚΑΓΥΜΝ
ΤΡΑΓΑΝΟΥ

6.050,00

2,07

16,74

4,02

20,76

95

1972,20

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΠΗΝ-3Α

13:15

6.050,00

8,62

16,74

4,02

20,76

95

1972,20

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ

2

ΜΙΚΡΗ

ΤΠΗΝ-2Β

1ο Δ.Σ.
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣΛΟΓΓΟΣ/ΤΡΑΓΑ
ΝΙ

8:15

ΜΙΚΡΗ

ΠΗΝΕΙΟΥ

2

ΜΙΚΡΗ

ΛΟΓΓΟΣ/ΤΡΑΓΑ
ΝΙ- 1ο Δ.Σ.
ΓΑΣΤΟΥΝΗΣ

2.800,00

ΜΕΓΑΛΗ

ΤΠΗΝ-2Α

13:30

ΜΕΓΑΛΗ

ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣ
ΚΥΛΗΝΗΣ

4

ΜΙΚΡΗ

ΤΑΚΥΛ5Β

Δ.Σ.
ΑΝΔΡΑΒΙΔΑΣEO
ΠΑΤΡΩΝ(ΕΡΓΟΣ
ΤΑΣΙΟ
ΜΥΛΩΝΑΚΗ)

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

14,13

3,39

17,52

95

1664,40

ΤΑΞΙ

13:00

9.800,00

ΕΚΤΟΣ

3

9.800,00

3,39

17,52

95

1664,40

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΤΠΗΝ-5Β

2ο ΝΗΠ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
-ΒΡΑΝΑΣΛΥΓΙΑ- ΓΛΥΦΑ

8:15

14,13

11,81

2,83

14,64

95

1390,80

ΤΑΞΙ

ΕΚΤΟΣ

ΠΗΝΕΙΟΥ

3

ΜΙΚΡΗ

ΤΠΗΝ-5Α

ΓΛΥΦΑ-ΛΥΓΙΑΒΡΑΝΑΣ-2ο
ΝΗΠ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ

10.200,00

ΜΙΚΡΗ

ΠΗΝΕΙΟΥ

2

ΜΙΚΡΗ

ΤΠΗΝ-4Β

ΑΜΑΛΙΑΔΑ
(ΑΝΤΑΠ ΜΕ
ΝΤΕΟ 1Α/1Β ΓΙΑ
ΜΟΥΣ ΓΥΜΝ
ΒΑΡΘΟΛΟΜΙΟΥ
)- ΚΟΥΡΛΕΣΑΤΣΑΦΛΕΪΚΑ

ΠΗΝΕΙΟΥ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

11,81

2,83

14,64

95

1390,80

ΤΑΞΙ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ
228.388,55€
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών

1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
……………………………………………………(και ολογράφως) …………………………………………υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας,
για την συμμετοχή μου στην 3η Διαπραγμάτευση για την Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας για την ανάθεση
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος 2018-2019, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή
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ανά δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων, συνολικού προϋπολογισμού, του επιμέρους διαγωνισμού μέχρι του
ποσού των 321.454,58€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες
υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο το χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή
έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με την
προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………………………………………………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από
το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της
προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη Διακήρυξη.
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2.ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………….
Κατάστημα………………………………………..
Διεύθυνση: (οδός, αριθμός, Τ.Κ, τηλ-fax)
Ημερομηνία έκδοσης……………
ΕΥΡΩ……………………………

Προς
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ-ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ………………………

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ………………ΕΥΡΩ………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσης εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα και
ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …...................... στο
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, υπέρ:
Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
Σε περίπτωση μεμονωμένης εταιρίας: της Εταιρίας ……….. οδός …………. αριθμός … ΤΚ ………..
ή σε περίπτωση Ένωσης ή Κοινοπραξίας: των Εταιριών
1)…….….... οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
2)……….…. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
3)………….. οδός............................. αριθμός.................ΤΚ………………
μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο
υπόχρεων μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της Ένωσης ή Κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλεση
των όρων της …..……………. Σύμβασης με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, για ………………………………………………
(αριθμ Δ/ξης ………..) και το οποίο καλύπτει το 5% της συνολικής συμβατικής αξίας, χωρίς ΦΠΑ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας
αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτηση μέσα σε τρεις (3) ημέρες από
απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σε εμάς, οπότε
γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ.

Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ.,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί
από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι κατά δύο (2) μήνες μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο
ολοκλήρωσης του αντικειμένου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – Σχέδιο Σύµβασης
ΣΧΕ∆ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Πύργος,

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

Αριθμ.Πρωτ.
ΣΥΜΒΑΣΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΜΙΚΡΑ & ΜΕΓΑΛΑ ΚΑΙ Δ.Χ.
ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Π.Ε. ΗΛΕΙΑΣ
συνολικής δαπάνης ποσού ………………….€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ

Στ…. …………..

σήμερα την

…. /.…/2019, ημέρα ………………. μεταξύ αφενός:

1. Της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει στην Πάτρα (Ν.Ε.Ο. Πατρών Αθηνών 32, Τ.Κ.. 26110) με ΑΦΜ
997824337 και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας από τον ………………………….Αντιπεριφερειάρχη
…………………………., δυνάμει της υπ αριθμ. 6302/60/09-01-2017 (Φ.Ε.Κ. 211/τ.Β΄/30-01-2017) απόφασης του
Περιφερειάρχη

Δυτικής

Ελλάδας

περί

«μεταβίβασης

αρμοδιοτήτων

στους

άμεσα

εκλεγμένους

Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας», και αφετέρου
2. Τ…..……………………………………, νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας ή φυσικού προσώπου ……………….…. με
έδρα…………………. και ΑΦΜ ……………..

και έχοντας υπόψη τα παρακάτω:
1. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄) «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΗΣ»
2. Τις διατάξεις του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»
3. Την υπ' αριθμ. 68/2016 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα:
«Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας διαγωνισμού με την εφαρμογή Δυναμικού Συστήματος
Αγορών του άρθρου 27 του Π.Δ.60/2007 τετραετούς διάρκειας για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης αρμοδιότητας Περιφέρειας
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Δυτικής Ελλάδας για τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018, 2018-2019 & 2019-2020, συνολικού
προϋπολογισμού μέχρι του ποσού των 55.000.000,00€ ευρώ με Φ.Π.Α (συμπεριλαμβανομένων των
δικαιωμάτων προαίρεσης για τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων έως 2% και της
αναπροσαρμογής του τιμήματος λόγω αλλαγής της τιμής καυσίμου έως 2%, των επιμέρους
διαγωνισμών»
4. Την υπ αριθμ. ……………. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με
την οποία………………………………

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αποδεκτά τα ακόλουθα:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείμενο της παρούσας είναι η μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης της
Περιφερειακής Ενότητας ………………………… της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για το σχολικό έτος
…………………………., με ……………………………., για τη/τις διαδρομές, όπως αυτή/ές ορίζεται/νται στον υπ’ αριθ. 1
Πίνακα και με τα οχήματα, όπως αυτά αναφέρονται στους υπ’ αριθ. 2, 3 και 4 πίνακες:
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Α/Α
Περιφερειακή Ενότητα

∆ήµος

Εξυπηρετούµενα
Σχολεία

Περιγραφή
∆ροµολογίου

Έµφορτα Χιλιόµετρα

Προσφορότερο Μέσο
Μεταφοράς

Ένδειξη Συνοδού

Αριθµό Μαθητών

Ώρα αναχώρησης
Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)

ΦΠΑ 24%

Συνολικό Κόστος (συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ)

Ώρα Άφιξης

Προσφερόµενη τιµή
(χωρίς Φ.Π.Α.)

Αριθµός ∆ροµολογίων

Συνολικό Κόστος
(χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΙΝΑΚΑΣ 1

Ένδειξη
∆ιαµορφωµένου
Οχήµατος

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ XI: Ευθύνες – Υποχρεώσεις – Ποινικές Ρήτρες – Κυρώσεις
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. Το κατά περίπτωση μεταφορικό
μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και
οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους
γονείς για να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης.
2.

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

3.

Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.

4.

Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και
στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».

5.

Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε
ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν
αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’
1894/22-12-04.

6.

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις
σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.

7.

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

8.

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

9. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο,
οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους,
τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην έχουν
καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους.
10. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς,
πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες,
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όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές
ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης
μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη
τη διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα,
που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη
ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.
11. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία/στάσεις, έχει
ο οδηγός και ο/η συνοδός (όπου αυτός απαιτείται) του οχήματος.
12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την
επιβίβαση και αποβίβασή τους.
13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη
σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της
σχολικής μονάδας και, επίσης τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις.
14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο
τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις
15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εξολοκλήρου ή εν μέρει,
δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους
μαθητές, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.
16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της
διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση
της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος
είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των
παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες.
17. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε πρόστιμο
επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα παρακάτω και για όσες σχολικές
ημέρες συμβαίνει αυτό:
α) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά 50%:
•

Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο
σχολείο το πρωί.
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Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των

•

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός

•

από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
β) Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του δρομολογίου κατά 100%:
Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου

•

Το πρόστιμο επιβάλλεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Σε περίπτωση επανάληψης μιας ή περισσοτέρων από τις παραπάνω παραβάσεις τότε ύστερα από
εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
Για

την

επιβολή

οιασδήποτε

ποινής

(χρηµατικής

ή

διοικητικής)

απαιτείται

απόφαση

τριµελούς Επιτροπής συγκροτούµενης από εκπρόσωπο της Α/θµιας ή Β/θµιας Εκπ/σης,
κατά περίπτωση, και δύο (2) ανώτερους υπαλλήλους της Περιφέρειας. Χρέη γραμματέα θα
εκτελεί υπάλληλος της Περιφέρειας που θα ορίζεται από την απόφαση σύστασης της εν
λόγω Επιτροπής. Στην περίπτωση αυτή ο ελεγχόμενος θα καλείται σε ακρόαση απ' την
επιτροπή και θα παρίσταται είτε αυτοπρόσωπος είτε µέσω νοµικής εκπροσώπησης. Επίσης δύναται
να

ζητήσει

να

παρίσταται

και

εκπρόσωπος

του

σωµατείου

στο

οποίο

ανήκει.
18. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη
απόδοσης σε αυτόν του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα
πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου.
19. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.
20. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη
της ένωσης.
21. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
22. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με οποιονδήποτε
τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή
του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Δυτικής
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Ελλάδας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών και
επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης:
•

Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,
εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για
όλους τους μαθητές.

•

Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται)

•

Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν

•

Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς

•

Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

•

Μεταφορά περισσότερων μαθητών από ότι προβλέπεται στην άδεια του μεταφορικού μέσου .

•

Σύμπτυξης δρομολογίων.

•

Χρησιμοποίηση Ι.Χ. αυτοκινήτου.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην
κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος
παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης
ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως
καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της
Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.
2. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα μπορεί να εξασφαλίσει ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης , για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε
μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση
του δρομολογίου.
3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο
από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους
της παρούσης.
4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού
ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην
Αναθέτουσα Αρχή/Τμήμα Παιδείας ΠΕ Ηλείας, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.
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5. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016,και οι
λοιπές σχετικές διατάξεις, που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.

ΕΓΓΥΟ∆ΟΣΙΑ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό ………………………
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… € της ……………….. Τράπεζας, με ημερομηνία λήξεως
την……………………
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των υπηρεσιών και
ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλόμενους.
∆ΙΚΑΙΟ-∆ΩΣΙ∆ΙΚΙΑ
Η παρούσα προμήθεια διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα
προκύψει μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και του αναδόχου, η οποία θα αφορά την εκτέλεση,
την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στον Πύργο
αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα
συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που
ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους.
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών καθώς και
οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και οι όροι της υπ’ αριθμ. πρωτ……………. διακήρυξης
της Π.Δ.Ε. για την εφαρμογή του ΔΣΑ καθώς και των επιμέρους διαγωνισμών.

Αφού διάβασαν προσεκτικά τα παραπάνω οι δύο συμβαλλόμενοι δήλωσαν ότι τα αποδέχονται
ανεπιφύλακτα.
Η παρούσα σύμβαση συνετάχθη σε πέντε (5) αντίτυπα εκ των οποίων τέσσερα (4) έλαβε η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας (ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ) και ένα ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΛΕΙΑΣ

ΓΙΑ ΤOΝ ΑΝΑ∆ΟΧΟ
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