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Ξξνϋπνινγηζκνύ € 598.577,00  (ρσξίο Φ.Ξ.Α.) 

Φ.Ξ.Α.: € 77.815,00 

Ξξνϋπνινγηζκνύ:  € 676.392,00 (κεηά Φ.Ξ.Α.) 

 

πνπ ζα δηεμαρζεί ζχκθσλα κε: 

1. ην άξζξν 70 παξ. 1 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11 Α), 

2. ην Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΘ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005, 

3. ηε κε αξηζκφ 588/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, κε 

ηελ νπνία εγθξίζεθε ε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη νη φξνη ηεο Γηαθήξπμεο, 

θαη   

4. ηνπο φξνπο ηνπ παξφληνο ηεχρνπο, θαη 

θαιεί 

ηνπο ελδηαθεξφκελνπο έρνληεο αληηθείκελν ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Α 

 

Άξζξν 1: Θύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα Αξρή 

1.1 Δξγνδφηεο – Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη: ν ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

1.2 Απνθαηλφκελα φξγαλα είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, πνπ έρεη έδξα: 

Οδφο : Γνχξλεο Πεδηάδνο 

Σαρ. Θσδ. : 70014 

Σει. : 2813404600 

Telefax : 2813404608 

E-mail : dimos@hersonisos.gr 

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη ζα 

θαηαζέζνπλ ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαηά ην ζηάδην 

ηνπ δηαγσληζκνχ), πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ. 

1.3 Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε Γηεχζπλζε Σερληθψλ 

Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, Πξψελ 

Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλψλ, ηε 24-10-2011, εκέξα Γεπηέξα  ψξα 11:00 πκ., 

ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ. 

1.4 Νξηζκνί: 

- «Δλδηαθεξφκελνο/Τπνςήθηνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ 

έρεη ην εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ παξφληα 

δηαγσληζκφ. 

- «Πξνζθέξσλ/δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ 

έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

- «Κεηνδφηεο» είλαη ν ππνςήθηνο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

- «Αλάδνρνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκφο απηψλ, πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο κε ηνλ 

εξγνδφηε. 

- «Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ» είλαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ πξνο θαη απφ ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2011-2012. 

1.5 Δθφζνλ ε αλσηέξσ Τπεξεζία κεηαζηεγαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα λέα ηνπο 

ζηνηρεία ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα θαη δελ πξνθχπηνπλ απφ ην 

γεγνλφο απηφ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο 

ηεο ππφςε ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 2: Ξαξαιαβή ηεπρώλ 

2.1 Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο 

θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 5.2 κε ζηνηρεία 2, 4 θαη 5 

δηαηίζεληαη απφ ηε Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, Γνχξλεο 

Πεδηάδνο, πιεξνθνξίεο θ. Θνπξιεηάθε Καξία Διέλε, ηει. 2897340054 δηαηίζεληαη 

θαη ρνξεγνχληαη κεηά απφ αίηεζε θάζε ελδηαθεξνκέλνπ εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ 
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ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο. Οη αηηήζεηο απηέο πξέπεη λα ππνβάιινληαη ην 

αξγφηεξν κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. 

Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη ελδηαθεξφκελνη θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε 

αλαπαξαγσγήο ηνπο, πνπ αλέξρεηαη ζε €       . 

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

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

δεκφζηεο ζπκβάζεηο), κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ ζηνηρεία θαη 

ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο κε 

ηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 

2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Ζ ππεξεζία απνζηέιιεη 

ηα δεηεζέληα ζηνηρεία κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ 

κεηαθνξάο αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο 

ζηνλ ελδηαθεξφκελν. 

 

Άξζξν 3: Ξξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό – 

Ρξόπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 

3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη ελδηαθεξφκελνη 

θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κέζα ζηελ πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18, 

ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο 

ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. 

Οη θάθεινη ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αξρή πνπ δηελεξγεί ηνλ 

δηαγσληζκφ, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

3.2 Ζ πξνζθνξά ζπλίζηαηαη απφ δύν μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο, πνπ 

ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αίηεζε θαηάζεζήο ηνπο. Οη θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ 

ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο, ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε 

(νδφο, αξηζκφο, Σ.Θ., πφιε, ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, e-mail) 

ηνπ ππνςεθίνπ θαη ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ ή 

έλσζεο. Ο έλαο θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην 

εμσηεξηθφ ηνπ «ΦΑΘΔΙΟ ΓΗΘΑΗΟΙΟΓΖΣΗΘΩΛ ΤΚΚΔΣΟΥΖ») θαη ν άιινο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΘΔΙΟ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΠΡΟΦΟΡΑ»). 

Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη 

θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ 

ππνςεθίσλ. Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο παξαδίδεηαη ζθξαγηζκέλνο 

θαη πεξηέρεη ηα  δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αξηζκεκέλα αλά θχιιν θαη ηελ εγγπεηηθή 

επηζηνιή.    

Ν θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη επί 

πνηλή απνθιεηζκνύ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν, πνπ δελ κπνξεί 

λα αλνηρζεί, ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ. 

3.3 ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην πξσηόθνιιν, νη 

θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη απφ αίηεζε ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, 

ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην 

άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή, ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη ηα 

αθφινπζα: 
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Πξνο: Γήκν Υεξζνλήζνπ – Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ 

  Γνχξλεο Πεδηάδνο – 70014 

  Πξφεδξν Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ αλνηθηφ δηεζλή δηαγσληζκφ: 

  «Κεηαθνξά καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

  εθπαίδεπζεο Γήκνπ Σεξζνλήζνπ γηα ην έηνο 2011-2012». 

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

πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηέιινληαη ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα 

θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Ζ εκεξνκελία ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ 

ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ ζα παξαιεθζνχλ θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε 

ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή κε ηελ αθξηβή ψξα πνπ 

πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο 

θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ. Οη ελ ιφγσ πξνζθνξέο δελ αλνίγνληαη θαη 

επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ δειψζεη εγγξάθσο φηη παξαηηείηαη απφ ην 

δηθαίσκα έλζηαζεο.. 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ 

4.1 Ξαξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Ξξνζθνξάο 

α. Ζ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή ψξα πξηλ ηελ 

ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. Θεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ 

θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ 

παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 28/1980, δειαδή, κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο 

ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα 

ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε ιήμε ηεο παξαιαβήο. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο κε ηελ 

Τπεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί ηαρπδξνκηθψο 

πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.1 (ζεκεηψλεηαη φηη ζην πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα 

θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν 

ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο θαη παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία 

ηνπ δηαγσληζκνχ. 

β. Ζ παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ 

απζεκεξόλ, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε εληαίν ζηάδην, ην νπνίν πεξηιακβάλεη 

έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδεημεο ηεο ηερληθήο θαη 

επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ 

νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. 

γ. Οη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, 

θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πεξηέρνληαη ζηνλ 

θάθειν (ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά ηνπο), ειέγρεηαη 

ε αξίζκεζή ηνπο θαη κνλνγξάθνληαη ηα έγγξαθα απηά θαη ειέγρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ 

εγγξαθήο ζην νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο 

αιινδαπήο (φηαλ ν δηαγσληδφκελνο είλαη αιινδαπφο απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ 

Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο πνπ έρεη θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο). Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή 

θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ. 
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 ηε ζπλέρεηα απνζθξαγίδνληαη νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, κνλνγξάθνληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο ζηνηρεία ηνπο γηα 

θάζε δηαγσληδφκελν. Όιεο νη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ 

ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο δηνξζψζεηο1, ζε πίλαθα, ν νπνίνο 

ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο. 

δ. Θαηόπηλ ε Δ.Γ., αθνινπζψληαο ηε ζεηξά θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ειέγρεη ηελ έγθπξε 

ζπκκεηνρή ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ηνπο ζηνλ δηαγσληζκφ 

(ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 

ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε 

ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. Σέινο, ειέγρεη ην παξαδεθηφ ησλ νηθνλνκηθψλ 

πξνζθνξψλ θαηά ηελ ίδηα ζεηξά, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980. 

ε. Θαηά ηε δηαδηθαζία απηή, ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ θαη κνλνγξαθψλ 

(θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980) ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ. Διέγρεηαη θαηφπηλ, θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ε νξζφηεηα 

ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε 

αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο 

επί ηνηο εθαηφ επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο. 

 ε πεξίπησζε απόιπηεο ηαύηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα ζπγθεθξηκέλν 

δξνκνιφγην δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή κεηά ηελ εθδίθαζε 

ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ππέβαιαλ ηηο 

ίδηεο πξνζθνξέο, κε ηξφπν πνπ δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ζη. Ζ δηαδηθαζία νινθιεξψλεηαη απζεκεξφλ. Αλ ν έιεγρνο δε κπνξεί λα πεξαησζεί ηελ 

ίδηα εκέξα, ιφγσ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. νθείιεη λα 

νινθιεξψζεη απζεκεξφλ ηνλ έιεγρν ηνπιάρηζηνλ ησλ δέθα πξψησλ δηαγσληδφκελσλ, 

αθνινπζψληαο ηε ζεηξά θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Ο έιεγρνο ησλ ππνινίπσλ 

πξνζθνξψλ κπνξεί ζηελ πεξίπησζε απηή λα ζπλερηζηεί ηηο ακέζσο επφκελεο εκέξεο, 

εθηφο αλ πθίζηαηαη ζπνπδαίνο ιφγνο γηα ηελ αλαβνιή ηνπ ζε εκέξα θαη ψξα πνπ 

αλαθνηλψλεηαη κε ηνηρνθφιιεζε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλψζεσλ ηεο Τπεξεζίαο. Σα 

δηθαηνινγεηηθά θαη νη πξνζθνξέο, πνπ δελ ειέγρζεθαλ, θπιάζζνληαη κε επζχλε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Ζ εθαξκνγή ηεο δηαδηθαζίαο θαηαγξάθεηαη ζην Πξαθηηθφ ηεο Δ.Γ. 

δ. Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηνπ ειέγρνπ γηα ην ζχλνιν ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε Δ.Γ. 

απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ θξίλεη αηηηνινγεκέλα απαξάδεθηεο (κε αλαγξαθή ζην 

Πξαθηηθφ) θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ, πνπ νη πξνζθνξέο ηνπο 

θξίζεθαλ παξαδεθηέο. Απαξάδεθηεο θξίλνληαη πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο θαη 

αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο ηεο 

πξνθήξπμεο.  

ε. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Ξξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο Τπεξεζίαο, ζηελ 

νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία γλσζηνπνηείηαη ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ 

(ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ππνβάιινληαη θαηά ηηο 

δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Δλζηάζεηο θαηά ηεο δεκνπξαζίαο – Τπνβνιή Πξαθηηθνχ» 

ηνπ π.δ. 28/1980 θαη θαηαηίζεληαη ζηελ Δ.Γ. κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ 

ηελ αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζηνλ Πξφεδξν ηεο Δ.Γ. 

                                                           
1 Σθνπόο ηνπ ινγηζηηθνύ ειέγρνπ είλαη λα απνθεύγεηαη θαηά ην δπλαηόλ ε εζθαικέλε θαηάηαμε ηωλ 

δηαγωληδνκέλωλ, ζηε ζεηξά κε ηελ νπνία ειέγρνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηνπο. 
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Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα κέιε ηεο. 

Ζ Δ.Γ. είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζηα 

έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ εγγξάθσλ θαη 

ιήςε θσηναληηγξάθσλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο αηηνχληεο εγγξάθσλ κε δαπάλεο 

ηνπο. 

ζ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην έξγν ηεο 

θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ κεηνδφηε. Αλ 

ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δ.Γ. ζπληάζζεη γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί 

κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο 

ζηεξίδνληαη) ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980 θαη ελ ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη 

δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην απνηέιεζκα ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ/ηνο 

28/1980. Ζ απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4.2 γ. 

 

4.2 Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Ξξόζθιεζε γηα ππνγξαθή 

ζύκβαζεο 

α. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ή αθπξώλεη (ζπλνιηθά ή κεξηθά) ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 21 ηνπ π.δ. 28/1980. Ζ απφθαζε 

απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο θαη ε ζπγθεθξηκέλε θνηλνπνίεζε δελ έρεη 

ραξαθηήξα θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιά γηα γλψζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα 

ηπρφλ πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (λ.3886/2010). Κεηά ηε 

ιήμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ (θαηά ηνλ λφκν) πξνζπκβαηηθνχ 

ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο 

ππεύζπλεο δήισζεο ηεο Θ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη 

Δπηθξαηείαο (ΦΔΘ 1673 Β) «πεξί ησλ Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ 

ηνπ Λ.3310/2005, φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» θαη ηηο εθάζηνηε 

ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν έθαζηνπ κεηνδφηε νη 

αζπκβίβαζηεο ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνζθαινχληαη  νη κεηνδφηεο λα 

πξνζθνκίζνπλ, κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ 

θαηά ηελ θξίζε ηεο Νηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ζην 

νηθείν Δπηκειεηήξην ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο αιινδαπήο, φηαλ ν 

δηαγσληδφκελνο είλαη αιινδαπφο απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ θξάηνο 

πνπ έρεη θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο (εθφζνλ ην 

αξρηθφ δελ ηζρχεη πιένλ), θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 (νη 

εκεδαπνί) θαη 23.2.2, (β), (γ) θαη (δ) (νη αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη 

ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, θαζψο θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 24.1.5 (πεξί 

νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ). 

Πε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ηζρχεη) νθείινπλ 

λα πξνζθνκίζνπλ λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, 

αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε ηεο εκεξνκελίαο 

θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο. Δπίζεο, 

πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο 

ελεκεξφηεηαο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έθαζηνο εθ 

ησλ αλαδφρσλ ήηαλ ελήκεξνο θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. 
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Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γλσζηνπνηείηαη ζε φινπο 

ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ε έθβαζε ηνπ 

επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξψησλ κεηνδνηψλ έθαζηνπ δξνκνινγίνπ θαη 

ηίζεηαη πξνζεζκία ζε απηνχο δχν (2) εξγαζίκσλ εκεξψλ γηα ηπρφλ αληηξξήζεηο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε 

ζηνπο κεηνδφηεο (ζχλαςε ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν πξνζθνκίδνληαο, 

κεηαμχ ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 

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

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

αλ δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο θαηαιιειφηεηαο ηνπ 

κεηνδφηε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλαθαιεί ηελ απόθαζε θαηαθύξσζεο, θαη 

εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο ακέζσο επφκελνπο κεηνδφηεο ζηα 

δξνκνιφγηα πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, δηαγσληδφκελν, επαλαιακβάλνληαο ηε 

δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζεμήο. 

γ. Ζ απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηειενκνηνηππία. Αλ ε ηζρχο ηεο πξνζθνξάο 

θάπνηνπ απφ ηνπο κεηνδφηεο έρεη ιήμεη θαη δελ ζπκθσλεί ζηελ παξάηαζε ηζρχνο ηεο 

πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή απεπζχλεηαη ζηνλ 

δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε έθαζηνπ δξνκνινγίνπ πνπ είρε θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, 

ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεη ηα δξνκνιφγηα, αλ απηνί ζπκθσλνχλ ζηελ παξάηαζε θαη 

νχησ θαζεμήο. 

 

Άξζξν 5: Πύκβαζε-Ππκβαηηθά ηεύρε 

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 26 ηνπ 

π.δ. 28/1980. 

5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο αλάζεζε 

ππεξεζία, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε αζπκθσλίαο ησλ 

πεξηερφκελσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ:  

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Ζ παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Ζ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

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

5. Ζ Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 

6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία απηήο, 

θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα ζηελ Διιεληθή 

γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή κεηάθξαζε. 

 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. 

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο Δπηρεηξήζεηο 

πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, είηε απφ ην Αξκφδην 

Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο 

«Apostile», ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 

1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε γλεζηφηεηά ηνπο. Ζ κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ 
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απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα δηθεγφξν, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ ηε 

κεηαθξαζηηθή ππεξεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ εκπιέθνληαη 

ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ δηαγσληδνκέλσλ θαη 

ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε 

δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

1. παξ. 4 εδ. 18 ηνπ άξζξνπ 94 ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΘ 87 Α) «Λέα Αξρηηεθηνληθή ηεο 

Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξφγξακκα Θαιιηθξάηεο», φπσο 

ηζρχεη ζήκεξα, 

2. άξζξα 209, 273 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 «Θψδηθαο Γήκσλ θαη 

Θνηλνηήησλ» (ΦΔΘ 114 Α’) 

3. αξηζκ. πξση.35415/28.7.2011 Θ.Τ.Α. «Κεηαθνξά καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο Γήκνπο» (ΦΔΘ 1701 Β’/1-8-2011), 

4. λ. 2446/1996 (ΦΔΘ 276 Α) ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 711/1977 (ΦΔΘ 284 Α) «Πεξί εηδηθψλ 

ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. άξζξν 70 παξ. 1 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΘ 11 Α), 

6. Π.Γ. 60/2007 «Πξνζαξκνγή ηεο Διιεληθήο Λνκνζεζίαο ζηηο δηαηάμεηο ηεο Οδεγίαο 

2004/18/ΔΘ, πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγσλ, 

πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ Οδεγία 2005/51/ΔΘ ηεο 

Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο θαη ηελ Οδεγία 2005/75/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη 

ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 16εο Λνεκβξίνπ 2005, 

7. άξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΘ 167 Α) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

8. άξζξν 2 παξ. 24 ηνπ λ. 2621/1998 (ΦΔΘ 136 Α) «Πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ Σ.Δ.Η. θαη 

άιιεο δηαηάμεηο», 

9. λ.3886/2010 (ΦΔΘ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» 

9. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, θαζψο θαη νη 

ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά 

ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε δηάηαμε (Λφκνο, Γηάηαγκα, 

Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.), πνπ δηέπεη ηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο 

ππεξεζίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 

Άξζξν 8: Σξεκαηνδόηεζε, Φόξνη, Γαζκνί θ.ι.π. - Ξιεξσκή Αλαδόρνπ 

8.1 Ζ ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ ηνπο Θεληξηθνχο Απηνηειείο Πφξνπο ηεο 

α’βάζκηαο Απηνδηνίθεζεο (Θ.Α. 70.6414.0001). 

8.2 Ζ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα ηνπ 

ελφο (1) κελφο, κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αθνινπζνπκέλεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ π.δ. 28/1980 θαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. Γελ ζα 

δνζεί πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν. 

8.3 Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν: 

- ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ. 
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- ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ιφγσ θαηάιεςεο, 

απεξγίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο ηνπ αλαδφρνπ κε 

ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ ζα 

εθηειεζηεί ην δξνκνιφγην ιφγσ αζζελείαο ησλ κεηαθεξνκέλσλ καζεηψλ θαη 

ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ 

δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ 24 ψξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ 

δξνκνινγίνπ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα ιφγσ θαθνθαηξίαο, 

εθφζνλ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά, κε απφθαζε Γεκάξρνπ ή άιινπ 

εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ. 

 

8.4 Απόδνζε εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο. 

- Ζ απφδνζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο πξαγκαηνπνηείηαη 

κεηά ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο θαηφπηλ απφθαζεο ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Άξζξν 9: Ξαξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 

Σν ηεχρνο ηεο αλαιπηηθήο πξνθήξπμεο, ε πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε, θαζψο θαη φια ηα 

Παξαξηήκαηα (ινηπά ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ), δηαηίζεληαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή (απφ ηελ 

εκεξνκελία δεκνζίεπζεο ηεο πξνθήξπμεο ζηελ επίζεκε εθεκεξίδα ηεο Δ.Δ.), ζηελ επίζεκε 

ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ζηε δηεχζπλζε: 

 www.hersonisos.gr 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο θ.ι.π. απφ 

ηελ αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, κέρξη έμη (6) 

εκεξνινγηαθέο εκέξεο πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ γηα ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 10: Ρεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό 

Ζ ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο έρεη ιάβεη 

πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη 

πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο ππεξεζίαο. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Β 

 

Άξζξν 11: Ρίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο ππεξεζίαο 

11.1 Ρίηινο ηεο ππεξεζίαο 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-2012». 

11.2 Ξξνϋπνινγηζκόο – Ξξνζθνξά 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ € 676.392,00 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. (13%) θαη αλαιπηηθά: 

Δηήζην θφζηνο κεηαθνξάο: € 598.577,00 

Φ.Π.Α. (13%): € 77.815,00 

Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή αλά δξνκνιφγην, πνπ απνηειεί θαη ην θξηηήξην ρακειφηεξεο 

πξνζθνξάο, είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο αλά ζρνιηθφ έηνο, πνπ πξνθχπηεη απφ ην 

κέγηζην εκεξήζην θφζηνο ηνπ δξνκνινγίνπ, εθαξκνδνκέλεο ηεο αληίζηνηρεο 

έθπησζεο επί ηα δξνκνιφγηα πνπ εθηεινχληαη ζην ζπγθεθξηκέλν ζρνιηθφ έηνο. 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. Σν πιήξεο ζρνιηθφ έηνο απνηειείηαη απφ 170 

θαη’ εθηίκεζε εκέξεο. 

11.3 Ρόπνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Γήκνο Υεξζνλήζνπ  

11.4 Ξεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο 

Κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Υεξζνλήζνπ, γηα ην ζρνιηθφ έηνο 2011-2012, κε ιεσθνξεία Γ.Υ. ή ηαμί, γηα ηηο 

δηαδξνκέο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο. 

Πξνζθνξέο κπνξνχλ ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο είηε γηα κέξνο απηψλ. 

Ιεπηνκέξεηεο γηα ηα δξνκνιφγηα πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα ηεο παξνχζαο. 

11.5 Γηθαίσκα πξναίξεζεο 

Ζ αλαζέηνπζα Αξρή δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξναίξεζεο κέρξη 20% ηεο αξρηθήο ζχκβαζεο 

είηε γηα ζπκπιεξσκαηηθέο ππεξεζίεο κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν, φηαλ πξνθχςνπλ 

λέεο αλάγθεο κεηαθνξάο καζεηψλ κε ηελ αληίζηνηρε επηβάξπλζε ησλ θνκίζηξσλ, φπσο 

απηή ππνινγίδεηαη, είηε γηα παξάηαζε ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο γηα ην επφκελν ζρνιηθφ 

έηνο (2012-2013), κέρξη ηε ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο πάληνηε εληφο ησλ πιαηζίσλ ηεο 

αλσηέξσ πξναίξεζεο. 

 

Άξζξν 12: Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Ζ ζχκβαζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ηζρχεη απφ ηελ 

ππνγξαθή ηεο θαη κέρξη ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο ιακβάλνληαο ππφςε ην 

δηθαίσκα ηεο αλσηέξσ πξναίξεζεο. 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρσλ – Πύζηεκα ππνβνιήο νηθνλνκηθώλ 

πξνζθνξώλ 

13.1 Ζ επηινγή ησλ Αλαδφρσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία» ηνπ 

άξζξνπ 22 ηνπ π.δ. 60/2007 θαη ππφ ηηο πξνυπνζέζεηο απηνχ θαη ηνπ π.δ. 28/1980. 
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13.2 Ζ νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ 

έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο κνλάδεο 

επί ηνηο εθαηφ, άλεπ νξίνπ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ δξνκνινγίνπ, πνπ 

ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηιέγεη ν δηαγσληδφκελνο λα 

πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ π.δ. 28/1980. 

Θάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

 

Άξζξν 14: Θξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρσλ  

Θξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή ζε 

επξψ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 51 παξ. 1β ηνπ π.δ. 60/2007. 

 

Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

15.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο, 

θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 28/1980, εγγχεζε ζπκκεηνρήο, πνπ 

αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., ήηνη πνζφ 17.958,00 €,  γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξνκνινγίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ πνπ αθνξά ε 

πξνζθνξά, θαηά ηελ παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. Οη εγγπεηηθέο 

επηζηνιέο απεπζχλνληαη ζηνλ Υεξζνλήζνπ θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο 

ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ κεηαθνξέσλ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ 

ηνπο. 

 Αλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ 

πνζνχ, ε πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή. 

15.2 ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα: 

α. Ζκεξνκελία έθδνζεο 

β. Δθδφηεο 

γ. Γήκνο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επηζηνιή 

δ. Αξηζκφο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ε. Πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

ζη. Πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

δ. Σίηινο ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο 

ε. Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

ζ. Οη φξνη φηη: 

i. Ζ εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηεδήζεσο. 

ii. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα ζε 

ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, ρσξίο θακία 

έλζηαζε ή αληίξξεζε. 

iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο 

ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε ηεο 

ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο, 

πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο εγγχεζεο. 

 Πθάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππέξ νπ ε 

εγγχεζε δελ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε. 
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15.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο δελ γίλνληαη δεθηέο, αλ δελ έρνπλ ρξφλν 

ηζρχνο θαη’ειάρηζηνλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξνζαπμεκέλν θαηά ηξηάληα 

(30) εκέξεο. 

15.4  Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ ζπληξέρεη 

λφκηκε πεξίπησζε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Α. 

 

Άξζξν 16: Σνξήγεζε Ξξνθαηαβνιήο – Οήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Ξξηκ) 

16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

16.2  Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηελ παξνχζα ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 17: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ 

απηήο, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ε νπνία θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ ππνγξαθή 

ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο, κε 

ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο εθπηώζεσο θαη κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Ξ.Α., γηα ην 

ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ, πνπ αθνξά ε 

πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηελ παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

Ζ εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 

15.2 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ζρεηηθά κε ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Ζ ηζρχο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο. 

ε πεξίπησζε αλαδόρνπ ελώζεσο ή ζπλεηαηξηζκνύ κεηαθνξέσλ, νη εγγπήζεηο θαιήο 

εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο εγγπεηηθήο 

επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 

 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, νξίδεηαη ε 

24-10-2011, Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00πκ. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ηελ πξναλαθεξζείζα εκεξνκελία, ζα 

δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε 

νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειενκνηνηππία πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε 

λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα (11:00 πκ.). Ζ 

ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη 

πξνυπνζέζεηο. 

Πεκεηώλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ ηεχρε 

ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ εθδήισζαλ 

ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ηεο πξνζεζκίαο ηεο παξ. 

2.1 ηεο παξνχζαο, ήηνη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ηεπρψλ ηεο δεκνπξαζίαο πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ (εκεξνινγηαθέο) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ (ε εκέξα απηή δελ 

πξνζκεηξάηαη). 

 

Άξζξν 19: Σξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα δηάζηεκα 

ελλέα (9) κελψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, ην νπνίν θαη ζα 

πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζηνλ 
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δηαγσληζκφ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Ζ 

ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ 

απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ 

δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Θπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα θαη κε ηελ 

εγθχθιην αξηζ. 33/2008 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ. 

Πξνθήξπμε ζχκβαζεο ζπληαγκέλε θαηά ην ζρεηηθφ ηππνπνηεκέλν έληππν ηνπ Θαλνληζκνχ ΔΘ 

1564/2005 ηεο Δπηηξνπήο, απεζηάιε  γηα δεκνζίεπζε ζηηο 30/08/2011 ζηελ Τπεξεζία 

Δπίζεκσλ Γεκνζηεχζεσλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. 

Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην αξ.11/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ βαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν 

θαη εηζπξάηηνληαη κε ηνλ πξψην ινγαξηαζκφ πιεξσκήο. Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ 

πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ην ίδηα ζχκβαζε νη νπνίνη καηαηψζεθαλ, θαζψο θαη ηα έμνδα 

ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

 

Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, 

β. Δλψζεηο εηαηξεηψλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

γ. πλεηαηξηζκνί, 

κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ. 

21.2 Ζ έλσζε κεηαθνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη ππνρξεσηηθά, 

είηε απφ φινπο ηνπο κεηαθνξείο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο 

εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη 

λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο 

κεηαθνξέσλ. 

Κε ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο νιφθιεξν. ε 

πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο κεηαθνξάο, ε επζχλε απηή εμαθνινπζεί 

κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο βίαο, 

κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαηά ηνλ 

ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ 

επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ηα 

ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα 

ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο, ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ λα 

πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Ζ αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε απφθαζε ηνπ 

Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο 

δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ή ηεο Γηεχζπλζε Σερληθψλ Τπεξεζηψλ ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ηε δεχηεξε πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα 

Θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο κέινο 

έλσζεο ή ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά πξνζφληα:  

1. Λα κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή (πξνθεηκέλνπ 

πεξί αιινδαπψλ) ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, πνπ πξνθχπηεη απφ κηα 

παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ εζληθή λνκνζεζία ηνπ Θξάηνπο 

πξνέιεπζήο ηεο. 

2. Λα κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ πξνζψπνπ, ή νη 

δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ 

πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε 

αλψλπκεο εηαηξείαο (Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε 

άιιε πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο πξφζσπα 

γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 παξ.1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο ηεο αξηζ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, 

θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 

παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο αξηζ. 98/742/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ 

έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 
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ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζ. 91/308/ΔΟΘ νδεγίαο ηνπ πκβνπιίνπ, γηα 

ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε 

εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) ππεμαίξεζε (375 Π.Θ), ζη) απάηε (386-388 

Π.Θ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Θ.), ε) πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Θ.), ζ) ςεπδνξθία (224 

Π.Θ.), η) δσξνδνθία (235-237 Π.Θ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Θ.). 

 Σα ππφ ζηνηρεία α έσο δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ ππνςεθίνπ 

ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ζηνηρεία ε έσο θ, κφλν αλ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε 

ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

3. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ εηζθνξψλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη 

εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή 

ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

4. Λα έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ θφξσλ, 

ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Λνκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν 

ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

5. Λα κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε πνηλή πνπ 

ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο (θαη θαηαιακβάλεη ηνλ 

ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ). 

6. Υξεκαηνδνηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ηθαλφηεηα: ΓΔΛ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ. 

7. Ρερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Θάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ παξνχζα ηερληθή θαη 

επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαηά ην άξζξν 46 ηνπ π.δ. 60/2007. πγθεθξηκέλα, νθείιεη: 

- λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηα νπνία 

πξνζθέξεη ζηφιν νρεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη επαξθή σο πξνο ηνλ αξηζκφ, ηνλ 

ηχπν θαη ην κέγεζνο. 

- λα έρεη εθηειέζεη ηελ ηειεπηαία πεληαεηία αληίζηνηρεο δξαζηεξηφηεηεο κε ηελ ππφ 

αλάζεζε ππεξεζία (κεηαθνξά πξνζψπσλ). 

Ζ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 παξ. 23.4 ηεο παξνχζαο. 

 

Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά 

Θάζε δηαγσληδφκελνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο ελψζεσο ή 

ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ άξζξνπ 21 θαη φηη 

δηαζέηεη ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ζε πξσηφηππν ή λνκίκσο 

επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη, 

αθελφο ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ. 

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, λνκίκσο 

επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο 

ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο. 
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γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, ηα παξαπάλσ πηζηνπνηεηηθά γηα 

θάζε κεκνλσκέλν κέινο ηνπο, θαζψο θαη βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν 

πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ απνδεθηά, 

ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο παξαιαβήο ησλ 

πξνζθνξψλ. 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειόηεηαο 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 22 ζα πξνζθνκηζηνχλ αληίζηνηρα ηα 

παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

23.2.1 πεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο επηρείξεζεο ή ηεο έλσζεο 

ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ), ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη: 

- Κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε 

ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ αδηθήκαηα: 

  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 

2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ 

  δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Καΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 παξ. 1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο 98/742/ΘΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ 

πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Θνηλνηήησλ 

  λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, φπσο 

νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο 

Ηνπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, φπσο απηή ηξνπνπνηήζεθε. 

- Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο 

δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο 

εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο 

ρξενθνπίαο. 

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, εθθαζάξηζε 

ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

- αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα παξαπάλσ. 

23.2.2 Πηζηνπνηεηηθά πνπ βεβαηψλνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο 

πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο 

θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο 

λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη ή ηεο ρψξαο ηεο 

αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

23.2.3 Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα βξίζθνληαη ζε 

ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο 

πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο 

ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ 

εκεξνκελία έθδνζεο εληφο ησλ έμη (6) κελώλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 
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Δηδηθά νη ππεύζπλεο δειώζεηο θαη έλνξθεο βεβαηώζεηο, πνπ ηπρφλ 

πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα θέξνπλ 

εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν β) ηα 

ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππν ή (θαη’ επηινγή ηνπ δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα 

επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 

φπσο ηζρχεη). Αληί επηθχξσζεο ησλ θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα 

θσηναληίγξαθα κέζα ζην θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ 

λφκηκνπ εθπξνζψπνπ ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα 

ζηνηρεία είλαη θσηναληίγξαθα ηνπ πξσηνηχπνπ. Ζ ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα 

αλαθέξεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ νπνίσλ 

βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Θέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ (Θ.Δ.Π.) 

ζεσξνχληαη πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο ελεκεξόηεηαο ησλ 

ειιεληθψλ αξρψλ (φηαλ πξνζθνκίδεηαη ηδηαίηεξα θαη δελ θαιχπηεηαη απφ ηελ 

ελεκεξφηεηα πηπρίνπ) ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν ή θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν 

απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν 

θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. 

Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134-11/0016/ΠΟΙ.1223/24.11.1999, Φ.Δ.Θ. 

2134 Β, φπσο ηζρχεη). Απνδεηθηηθά θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ εηδηθό 

δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή 

θσηναληίγξαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ επηθπξψλνπλ 

θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ή κεηά ηνλ 

δηαγσληζκφ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ ππνβνιή 

ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δελ λνείηαη επίδεημε 

θαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε ςεπδή 

δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη ζηνλ ελ ιφγσ 

δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη. 

23.2.4 Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ θαη ζην πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

Νη έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ 

έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα ηα αδηθήκαηα πνπ 

αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 23.2.1. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο 

ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη 
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επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο (αζθαιηζηηθή θαη 

θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα). 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά 

εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ 

ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ζην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη, αθελφο ε 

εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο 

επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Νη αιινδαπνί: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή 

δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ 

πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην 

απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη 

είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε 

δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη φηη είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο 

ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο 

πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε 

ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ 

θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ 

έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Ρα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη είλαη 

Έιιελεο ή αιινδαπνί αληίζηνηρα. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή αλαγθαζηηθή 

δηαρείξηζε, ή άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη 

φηη, επίζεο, δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο 

εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν 

γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα). 

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη ησλ 

πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη δηεπζχλνληα ζχκβνπιν 

γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν 

έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε 

πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

Νη Ππλεηαηξηζκνί: 
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α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη 

φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε 

δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ παξφληνο 

άξζξνπ, πνπ αθνξά ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξνχλ 

ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο ζπλεηαηξηζκνχο, ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξά ηνπο αιινδαπνχο, θαη ηεο 

παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξά ηα λνκηθά πξφζσπα. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Νη ελώζεηο κεηαθνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κεηαθνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ 

έλσζε. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα παξαπάλσ 

έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ 

παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ κεηαθνξέα 

πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα αληηθαηαζηαζεί 

κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ 

ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν κεηαθνξέαο. 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά Σξεκαηνδνηηθήο θαη Νηθνλνκηθήο Ηθαλόηεηαο 

ΓΔΛ ΑΠΑΗΣΟΤΛΣΑΗ. 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά Ρερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 

23.4.1 Γηα ηελ απφδεημε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Ηθαλφηεηαο, θαηά ην άξζξν 

22 παξ. 7 ηεο παξνχζαο, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ): 

- Θαηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ, ηφζν γηα εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ κεηαθνξάο, φζν 

θαη εθείλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή εθηέιεζε επηπιένλ 

δξνκνινγίσλ. 

- Θαηάζηαζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο (ππεξεζίεο, πειαηνιφγην) πνπ είλαη 

ζρεηηθέο κε ηελ ππφ αλάζεζε ππεξεζία (κεηαθνξά πξνζψπσλ). 

- Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλεηαη φηη 

ζηελ πξνζθνξά ηνπ ιήθζεθε ππφςε ην πεξηερφκελν ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο 

Τπνρξεψζεσλ θαη φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ 

απαηηήζεσλ απηήο. 

23.4.2 Κεηά ηελ αλάδεημε ηνπ έθαζηνπ αλαδόρνπ θαη ζην πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

- Θαηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κε αλαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ 

ζηνηρείσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ αξηζκψλ πηλαθίδσλ, ηφζν γηα εθείλα πνπ 
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πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ κεηαθνξάο, φζν θαη εθείλσλ πνπ 

είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή εθηέιεζε επηπιένλ δξνκνινγίσλ. 

- Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ θαη 

ινηπψλ νρεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε δξνκνιφγην, ησλ 

ηζρπφλησλ δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ 

Θ.Σ.Δ.Ο., θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο αζθάιεηάο ηνπο. 

- ε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαθνξηθά κέζα δελ είλαη ζην φλνκα ηεο εηαηξείαο ή 

ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, ζα ππνβάιιεηαη 

ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ελνηθίαζεο ή παξαρψξεζεο κεηαμχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο 

θαη ηνπ ηδηνθηήηε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα φιε ηε 

δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ πιήξε εθηέιεζε απηήο. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο εθάζηνηε 

ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη 

ηα εμήο: 

α. Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

β. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ κεηαθνξέα ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ απφ 

δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε. Δάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν απηφ ιακβάλεηαη ππφςε γηα 

ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

23.5 Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο, 

ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. 

Άξζξν 24: Ξεξηερόκελν Φαθέινπ Ξξνζθνξάο 

Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάθειν 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο, 

ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

24.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξέπεη, επί πνηλή απνθιεηζκνύ, λα 

πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23, κε ηε ζεηξά πνπ 

αλαθέξνληαη ζ’ απηφ, θαη επηπιένλ ηα αθφινπζα: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ, ε νπνία θαηαηίζεηαη εθηόο ηνπ 

θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο, γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηεο. 

2. Σηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 

3. πεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη έρεη ην εθ 

ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο, ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή 

ηεο έλσζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. Ζ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην 

δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηνπ δηθαηψκαηνο εθπξνζψπεζεο, θαηά ηνλ επαλέιεγρν 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

24.2 Ν ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν ην 

έληππν Νηθνλνκηθήο Ξξνζθνξάο ηεο πεξεζίαο. 

 

Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, απφ ην 

θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ 

λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, θαη φιεο νη ζειίδεο κνλνγξάθνληαη 

απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη 

ε Δ.Γ.). Δπίζεο, εθφζνλ ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην 

άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 
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Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

α. απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην 

εληαίν πνζνζηό έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθώο. 

β. ε νιόγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνύ έθπησζεο ππεξηζρύεη ηεο 

αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

γ. Νη ελδηαθεξόκελνη κπνξνύλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά αλά 

δξνκνιόγην γηα όζα δξνκνιόγηα ελδηαθέξνληαη από απηά πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην παξάξηεκα Γ ηεο παξνύζεο πξνζθνκίδνληαο 

ηελ αληίζηνηρε εγγπεηηθή επηζηνιή.  

δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή πξέπεη 

λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ε δε 

Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα θαζαξνγξάςεη, κνλνγξάςεη 

θαη ζθξαγίζεη ηε δηφξζσζε απηή. Ζ πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ 

ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Γ. 

ε. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ζη. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

δ. Ζ πξνζθνξά δελ αλαπξνζαξκφδεηαη ζε θακία πεξίπησζε θαη είλαη ε ίδηα κέρξη ην 

πέξαο ηεο ζπκβάζεσο. 

ε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή, ε 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, κε απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ. 

ζ. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, νη αληίζηνηρνη 

ππνςήθηνη θαινχληαη, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ν κεηνδφηεο 

πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ. 
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ΘΔΦΑΙΑΗΝ Γ 

 

Άξζξν 25: πεξγνιαβία 

25.1 Ο αλάδνρνο δελ έρεη δηθαίσκα, ρσξίο ηελ έγγξαθε ζπγθαηάζεζε ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ, λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ έξγνπ ππεξγνιαβηθά ζε ηξίην θπζηθφ 

ή λνκηθφ πξφζσπν, ην νπνίν δελ έρεη ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Σελ πιήξε 

επζχλε γηα ηελ νινθιήξσζε ηνπ έξγνπ θέξεη απνθιεηζηηθά ν αλάδνρνο. 

25.2 ηε πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα ππνδείμνπλ 

ηνλ ππεξγνιάβν, ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηελ ππεξγνιαβηθή ζχκβαζε 

πξνζθνκίδνληαο ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ2, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηε 

ζχλαςε ηεο ππεξγνιαβίαο, αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί ν δηαγσληδφκελνο αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

ππεξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

25.3  Αλ ν αλάδνρνο επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη ζνβαξφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ είλαη δπλαηή ε 

αλάζεζε ηεο ππεξγνιαβίαο ζηνλ ππνδεηρζέληα ππεξγνιάβν, κπνξεί λα εγθξηζεί απφ ην 

Γήκν ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πνπ έρεη ηα λφκηκα πξνζφληα κεηά απφ εηζήγεζε 

ηεο Γ.Τ. 

 

Άξζξν 26: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

26.1 Ζ έγθξηζε ησλ ηεπρψλ θαη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ θαη ε δηάζεζε ηεο 

ζρεηηθήο πίζησζεο, απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ. 588/2011 απφθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

26.2 Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν, κε 

αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ κε 

ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Καηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο, πνπ δελ 

νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ επηβάιινπλ ηε 

καηαίσζε. 

26.3 Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηειεί ε ζπλεκκέλε Δηδηθή πγγξαθή 

Τπνρξεψζεσλ, ησλ φξσλ ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε νη δηαγσληδφκελνη θαηά ηε 

ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη ζπκθσλνχλ πιήξσο κε απηνχο. 

 

Ξξσελ Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλσλ, …………….2011 

 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ 

Κε ηελ ππ’ αξηζ. 588/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 

 

 

                                                           
2  Πνπ πξνέξρεηαη από ην θπζηθό πξόζωπν ή από ηα αξκόδηα απνθαζηζηηθά ηνπ όξγαλα, αλ πξόθεηηαη 

γηα λνκηθό πξόζωπν 
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«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑΡΑ 

πνπ ζπλνδεύνπλ ηελ αλαιπηηθή πξνθήξπμε 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Α: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Β: Τπφδεηγκα εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ: Πίλαθεο δξνκνινγίσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Γ: Τπφδεηγκα ηερληθήο πξνζθνξάο 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Δ: Τπφδεηγκα νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Σ: Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ 

ΠΑΡΑΡΣΖΚΑ Ε: ρέδην ζπκθσλεηηθνχ 
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ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
 

«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-

2012» 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Α 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ 
Ολνκαζία Σξάπεδαο: …………………………………………………………………………………… 

Θαηάζηεκα:  …………………………………………………………………………………… 

Γηεχζπλζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Θ., FAX) 

         Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………… 

 

Πξνο: ηνλ Γήκν ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΠΚΚΔΡΝΣΖΠ ΑΟ……………… ΔΟΥ……………. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα 

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

πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ ......................3 ππέξ ηνπ / ηεο …………………………………, (δηεχζπλζε) 

…………………………………………, γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπ / ηεο ζην δηελεξγνχκελν δηαγσληζκφ ηνπ 

Γήκνπ Υεξζνλήζνπ γηα ηε «ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ  ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 

2011-2012», ζχκθσλα κε ηε ζρεηηθή Γηαθήξπμή ζαο. 

Ζ παξνχζα εγγχεζε θαιχπηεη κφλν ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ππέξ νπ ε εγγχεζε, πνπ απνξξένπλ 

απφ ηε ζπκκεηνρή ζηνλ παξαπάλσ δηαγσληζκφ, θαζ’ φιν ηνλ ρξφλν ηεο ηζρχνο ηεο. 

Ρν παξαπάλσ πνζό ηεξνύκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα ζαο θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά, 

ρσξίο θακία από κέξνπο καο αληίξξεζε ή έλζηαζε θαη ρσξίο λα εξεπλεζεί ην βάζηκν 

ή κε ηεο απαίηεζεο, κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο, από απιή έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο. 

ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζην πάγην ηέινο 

ραξηνζήκνπ, πνπ ηζρχεη θάζε θνξά. 

Ζ παξνχζα εγγχεζή καο εθδίδεηαη κε βάζε ην π.δ. 394/1996 (ΦΔΘ 266 Α) θαη ηζρχεη 

απνθιεηζηηθά θαη κφλν κέρξη ηελ ………………………………………………, κεηά ηελ πάξνδν ηεο νπνίαο, 

θαη εθφζνλ ζην κεηαμχ δελ καο θνηλνπνηήζεηε λνκίκσο κε δηθαζηηθφ επηκειεηή δήισζή ζαο 

πεξί θαηαπηψζεσο ηεο εγγπήζεσο, απαιιαζζφκεζα θάζε ππνρξεψζεσο απφ ηελ εγγχεζή καο 

απηή. 

Γειψλνπκε ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ 

έρνπκε ην δηθαίσκα λα εθδίδνπκε. 

 

Κε ηηκή 

                                                           
3 Αλαγξάθεηαη αξηζκεηηθώο θαη νινγξάθωο πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 3% ηεο επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο (ρωξίο Φ.Π.Α.), γηα ην ζύλνιν ηωλ δξνκνινγίωλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ηωλ 
δξνκνινγίωλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά, θαηά ηελ παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο 
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«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-

2012» 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Β 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΔΓΓΖΡΗΘΖΠ ΔΞΗΠΡΝΙΖΠ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ 
Ολνκαζία Σξάπεδαο: …………………………………………………………………………………… 

Θαηάζηεκα:  …………………………………………………………………………………… 

Γηεχζπλζε (νδφο – αξηζκφο, Σ.Θ., FAX) 

       Ζκεξνκελία έθδνζεο ……………………… 

 

Πξνο: ηνλ Γήκν ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ 

 

 

ΔΓΓΖΡΗΘΖ ΔΞΗΠΡΝΙΖ ΘΑΙΖΠ ΔΘΡΔΙΔΠΖΠ ΑΟ……………… ΔΟΥ……………. 

Έρνπκε ηελ ηηκή λα ζαο γλσξίζνπκε φηη κε ηελ παξνχζα επηζηνιή εγγπφκαζηε, αλέθθιεηα 

θαη αλεπηθχιαθηα, παξαηηνχκελνη απφ ην επεξγέηεκα ηεο δηαηξέζεσο θαη δηδήζεσο, ππέξ ηνπ 

/ ηεο ………………………………………………………… (δηεχζπλζε) …………………………………………………………4 

κέρξη ηνπ πνζνχ ησλ ΔΤΡΩ …………………………………………………………… (νινγξάθσο) 

………………………………………………………………………………………………………………………………5. ην πνζφ 

απηφ θαη κφλν πεξηνξίδεηαη ε εγγχεζή καο, γηα ηελ θαιή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ θαη ηελ πηζηή 

εθαξκνγή φισλ ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο απφ ηνλ παξαπάλσ, ππέξ ηνπ νπνίνπ εγγπφκαζηε, 

θαη νπνηαδήπνηε απαίηεζε ηνπ εξγνδφηε θαη’ απηνχ, πνπ πεγάδεη απφ ηε ζχκβαζε γηα ηε 

«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ  ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-2012». 

Απφ ηελ εγγχεζε απηή ζα απαιιάμνπκε ηνλ παξαπάλσ, γηα ηνλ νπνίν έρνπκε εγγπεζεί, κεηά 

ηελ επηζηξνθή ηεο παξνχζαο ή κε βάζε έγγξαθε εληνιή ζαο. 

Σν παξαπάλσ πνζφ ηεξνχκε ζηε δηάζεζή ζαο θαη ζα θαηαβιεζεί κε κφλε ηε δήισζή ζαο, 

νιηθά ή κεξηθά ρσξίο θακηά απφ κέξνο καο αληίξξεζε, νιηθά ή κεξηθά, ζε πεξίπησζε νιηθνχ ή 

κεξηθνχ θαηαινγηζκνχ ηεο εγγχεζεο ζε βάξνο απηνχ ππέξ ηνπ νπνίνπ εθδφζεθε ε παξνχζα, 

κέζα ζε ηξεηο (3) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζή ζαο πξνο εκάο θαη κεηά ηελ επηζηξνθή 

ζε καο ηεο παξνχζαο. 

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

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

                                                           
4 Αλαγξάθεηαη ην όλνκα ηνπ αλαδόρνπ (θπζηθνύ ή λνκηθνύ πξνζώπνπ) θαη ζε πεξίπηωζε ζπλεηαηξηζκνύ ή 

έλωζεο ε νλνκαζία όινπ ηνπ αλαδόρνπ ζρήκαηνο. Σηελ πεξίπηωζε απηή ε εγγύεζε είλαη θνηλή ππέξ όιωλ ηωλ 
κειώλ ηνπ ζπλεηαηξηζκνύ ή έλωζεο θαη αθνξά ην ζύλνιν ηεο ζύκβαζεο. 

5 Αλαγξάθεηαη ην πνζό πνπ αληηζηνηρεί ζε πνζνζηό 5% επί ηεο πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο (ρωξίο Φ.Π.Α.), γηα 
ην ζύλνιν ηωλ δξνκνινγίωλ ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ ή γηα ην κέξνο ηωλ δξνκνινγίωλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά, 
θαηά ηελ παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο αλαιπηηθήο Δηαθήξπμεο 
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Βεβαηψλεηαη ππεχζπλα φηη ην πνζφ ησλ εγγπεηηθψλ καο επηζηνιψλ, πνπ έρνπλ δνζεί, 

ζπλππνινγίδνληαο θαη ην πνζφ ηεο παξνχζαο, δελ ππεξβαίλεη ην φξην ησλ εγγπήζεσλ, πνπ 

έρεη θαζνξηζζεί απφ ην Τπνπξγείν Οηθνλνκηθψλ γηα ηελ Σξάπεδά καο. 

Ζ ΠΑΡΟΤΑ ΔΓΓΤΖΣΗΘΖ ΔΠΗΣΟΙΖ ΓΔΛ ΔΘΥΩΡΔΗΣΑΗ Δ ΘΑΛΔΛΑ ΦΟΡΔΑ ΘΑΗ ΘΑΛΔΛΑ 

ΠΗΣΩΣΗΘΟ ΗΓΡΤΚΑ. 

 

Κε ηηκή 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ 

 

 

 

ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
 

«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ 
ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-2012» 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΗΛΑΘΔΠ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΠΟΤ ΤΠΟΥΡΕΟΤΣΑΙ ΝΑ ΜΕΣΑΦΕΡΕΙ Ο  ΔΗΜΟ 
 

 

α/α 

δρομολογίοσ 

Σόπος 

Παραλαβής 

Σόπος  

Προοριζμού 

Αρ.Μαθ. 

Νηπιαγωγείοσ 

Αρ.Μαθ. 

Δημοηικού 

Αρ.Μαθ. 

Γσμν.-

Λσκείοσ 

Είδος 

Μεηαθορικού 

Μεζοσ 

Αρ. 

ζηαζεων 

ΥΛΜ Μέγιζηο 

Ημερήζιο  

κόζηος 

Αρ.  

Ημερηζιων 

Δρομολογίων 

 

Παραηηρήζεις 

 

1
ο
  

Γαλύθα Δπιζκοπή 2 26 18 Μεγ. Λευθοπείο 

 

5 17 56,73 1  

 

2ο 

Δπιζκοπή Αφηάνια 3 - - Ταξί 2 13,5 10,27 1  

3ο 

 

Δπιζκοπή Γαλύθα - 17 - Μικ. Λευθοπείο 4 13 20,06 1  

4ο 

 

Δπιζκοπή  Γαλύθα - 9 18 Μεγ. Λευθοπείο 5 17 56,73 1  

 

5ο 

Κοκκίνη 

Φάνι 

Δπιζκοπή 1 10 33 Μεγ. Λευθοπείο 4 20 45,61 1  

 

6ο 

Δπιζκοπή  Κοκκίνη 

Φάνι 

- 10 33 Μεγ. Λευθοπείο 4 20 45,61 1  

7
ο
 

 

Κοκκίνη 

Φάνι 

Κοκκίνη 

Φάνι 

11 28  Μεγ. Λευθοπέιο 6 30 100,11 1  

8
ο
  Ανυ Βάθεια Γούβερ - - 100 Μεγ. Λευθοπείο 2 17 56,73 2 

 

 

9ο 

 

Γούβερ Κοκκίνη 

Φάνι 

- - 100 Μεγ.Λευθοπείο 2 17 56,73 2  

10ο 

 

Ανώπολη Κοκκίνη 

Φάνι 

11 - - Μικπό 

Λευθοπείο 

2 14 21,60 1  

11ο 

 

Δλιά Καπηεπόρ - 14 - Μικπό 

Λευθοπείο 

4 18 27,77 1  

12ο 

 

Κοκκίνη 

Φάνι 

Ανώπολη - 14 - Μικ. 

Λευθοπείο 

2 17 56,73 2  

13ο 

 

Φεπζόνηζορ Ανώπολη - 2 - ηαξί - 16 12,18 2 (επιζηποθή) 

14ο 

 

ΠΙΚΠΑ Κοκκίνη 

Φάνι 

- 47 8 Μεγ. Λευθοπείο 5 10 48,21 1  

15ο 

 

Κοκκίνη 

Φάνι 

ΠΙΚΠΑ - 28 - Μεγ. Λευθοπείο 5 10 48,21 1  
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16ο 

 

Κοκκίνη 

Φάνι 

ΠΙΚΠΑ - 19 8 Μεγ. Λευθοπείο 5 10 48,21 1  

17ο 

 

Σηαλίδα  Μοσόρ 20 84 57 Μεγ. Λευθοπείο - 12 27,37 3  

18ο 

 

Μοσόρ  Σηαλίδα 20 - - Μικπό 

Λευθοπείο 

- 12 18,51 1  

19ο 

 

Μοσόρ  Σηαλίδα - 52 - Μεγ. Λευθοπείο - 12 27,37 1  

20ο 

 

Μοσόρ Σηαλίδα - 32 57 Μεγ. Λευθοπείο - 12 27,37 2  

21
ο
 

 

Γυνιέρ Μοσόρ - 15 - Μικπό 

λευθοπείο 

- 6 11,88 2 (επιζηποθή) 

22ο 

 

Κεπά Μοσόρ - 2 5 ηαξί 1 10 15,22 4 (επιζηποθή) 

 

23ο 

Γυνιέρ  Φεπζόνηζορ - 32 - Μεγ. Λευθοπειο 3 20 66,74 2 (επιζηποθή) 

24ο 

 

Γιακλ. 

Λαζιθίος 

Λ. 

Φεπζονήζος 

- 4 75 Μεγ. Λευθοπείο 3 12 27,37 4 (επιζηποθή) 

 

25ο 

Αγπιανά Λ. 

Φεπζονήζος 

- - 89 Μεγ. λευθοπείο 2 13 29,65 4 (επιζηποθή) 

26ο 

 

Αγπιανά Ανάλητη 3 13 - Μικπό 

Λευθοπείο 

- 2,2 6,71 1  

 

27ο 

Ανάλητη Αγπιανά 3 - - ηαξί - 2,2 2,57 1  

28ο 

 

Ανάλητη Αγπιανά - 11 - ηαξί - 2,2 2,57 3  

29ο 

 

Ανάλητη Αγπιανά - 2 - ηαξί - 2,2 2,57 1  

 

30ο 

Καλό 

Φυπιό 

Γούβερ 19 33 36 Μεγ. Λευθοπείο 5 12,5 28,51 2  

31ο 

 

Γούβερ Καλό συπιό - 2 36 Μεγ. Λευθοπείο 5 12,5 28,51 1  

32ο 

 

Σκοηεινό  Καλό Φυπιό 19 - - Μικπό 

Λευθοπείο 

3 8 12,34 1  

33ο 

 

Α. Γούβερ Καλό Φυπίο - 31 - Μεγ. Λευθοπείο 3 10 15,43 1  

34ο 

 

Κ. Γούβερ Α. Γούβερ 16 121 - Μεγ. Λευθοπείο 1 12 27,37 3  

 Κ. Γοςβερ Κ. Γούβερ 16 - - Μικπό - 10 15,43 1  
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35ο Λευθοπείο 

36ο 

 

Κ. Γούβερ Κ. Γούβερ - 78 - Μεγ. Λευθοπείο 1 12 27,37 2  

37ο 

 

Γούβερ Κ. Γούβερ - 43 - Μεγ. Λευθοπείο 1 12 27,37 1  

 

38ο 

Ππώην 

Αμεπ. Βάζη 

Γούπνερ 43 61 - Μεγ. Λευθοπείο - 8 39,20 2  

 

39ο 

Γούπνερ Ππώην 

Αμεπ. Βάζη 

43 - - Μεγ. Λευθοπείο - 8 39,20 1  

40ο 

 

Γούπνερ Ππώην 

Αμεπ. Βάζη 

- 49 - Μεγ. Λευθοπείο - 8 39,20 1  

41ο 

 

Γούπνερ  Ππώην 

Αμεπ. Βάζη 

- 12 - Μικπό 

Λευθοπείο 

- 8 39,20 1  

42ο 

 

Ηπάκλειο Γούπνερ   257 Μεγ. Λευθοπείο 2 18  10  

43ο Μοσόρ Γούπνερ   

 

14 Μικπό 

Λευθοπείο 

2 45  2 (επιζηποθή) 

44ο Δπιζκοπή Γούπνερ  

 

 20 Μικπό 

Λευθοπείο 

4 21  2 (επιζηποθή) 

45ο Σίζι Γούπνερ  

 

 120 Μεγάλο 

Λευθοπείο 

5 35  6 (επιζηποθή) 

46ο Αγ. Σύλαρ Γούπνερ  

 

 3 ηαξί - 35  2 (επιζηποθή) 

47ο Φαπαζό Γούπνερ   2 ηαξί - 35  2 (επιζηποθή) 

48ο Μεγ. Βπύζη Γούπνερ   5 ηαξί 1 51  2 (επιζηποθή) 

49ο Κοςνάβοι Γούπνερ   9 Μικπό 

Λευθοπείο 

3 32  2 (επιζηποθή) 
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ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΠΟΤ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΞΤΠΗΡΕΣΗΕΙ ΣΟ ΚΣΕΛ 
 

 

50ο Σιζι 

Ταπμαπορ 

Μάλλια - 

 

- 6     2(επιζηποθή) ΚΤΔΛ 

51ο Σηαλίδα Μάλλια 

 

- - 23     2(επιζηποθή) ΚΤΔΛ 

52ο Γυνιέρ Λ. 

Φεπζονήζος 

- - 

 

20     2(επιζηποθή) ΚΤΔΛ 

53ο Κ. Γούβερ Γούβερ - 

 

- 62     2(επιζηποθή) ΚΤΔΛ 

54ο 

 

Σγοςποκεθά

λι  

Δπιζκοπή - - 46  - - - 1 ΚΤΔΛ 

 

55ο 

Δπιζκοπή Σγοςποκεθά

λι 

- - 46  - - - 1 ΚΤΔΛ 

56ο Αζίηερ Ηπάκλειο   3     2 ΚΤΔΛ 
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ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΙΝΑΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ ΥΟΛΕΙΟ 

ΩΡΑ ΑΦΙΞΗ 
(στο τελευταίο 

σχολείο) 

ΩΡΑ ΑΝ/Η 
(από το πρώτο 

σχολείο) ΤΝΟΔΕΙΑ 

1 
ΓΑΛΤΦΑ-ΓΑΛΤΠΔ-ΚΑΙΝ.ΥΧΡΙΟ-ΚΟΠΔΛΑ- 
Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΣΑΜΝΟΙ-ΔΠΙΚΟΠΗ 

νηπ/γειο - δημοηικό- γ/ζιο-
λύκειο Δπιζκοπής 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

2 ΔΠΙΚΟΠΗ-ΑΨΣΑΝΙΑ-ΓΑΛΤΦΑ-ΓΑΛΤΠΔ νηπ/γειο Δπιζκοπής   12,25 μ.μ. ΣΑΞΙ 

3 
ΔΠΙΚΟΠΗ-ΣΑΜΝΟΙ-ΚΟΠΔΛΑ-ΚΑΙΝ.ΥΧΡΙΟ 
-ΓΑΛΤΠΔ-ΓΑΛΤΦΑ δημοηικό Δπιζκοπής   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

4 
ΔΠΙΚΟΠΗ-ΣΑΜΝΟΙ-Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΚΟΠΔΛΑ-
ΚΑΙΝ.ΥΧΡΙΟ -ΓΑΛΤΠΔ-ΓΑΛΤΦΑ 

δημοηικό- γ/ζιο-λύκειο 
Δπιζκοπής   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

5 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ΑΓ.ΡΧΜΑΝΟ-ΔΛΙΑ-
ΤΝ/ΜΟ-ΑΨΣΑΝΙΑ-ΔΠΙΚΟΠΗ 

δημοηικό- γ/ζιο-λύκειο 
Δπιζκοπής 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

6 
ΔΠΙΚΟΠΗ-ΑΨΣΑΝΙΑ-ΤΝ/ΜΟ-ΔΛΙΑ- 
ΑΓ.ΡΧΜΑΝΟ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ 

δημοηικό- γ/ζιο-λύκειο 
Δπιζκοπής   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

7 

ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ΚΑΡΣΔΡΟ-
ΔΣΑΤΡΧΜΔΝΟ- Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΑΝΧΠΟΛΗ-
ΤΝ/ΜΟ-ΔΛΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ 

νηπ/γείο Ανώπολης, 
νηπ/γείο-δημοηικό Δλιάς, 
δημοηικό Κοκκίνη Υάνι 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

8 
Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΑΝΧΠΟΛΗ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-
ΓΟΤΒΔ γ/ζιο-λύκειο Γοσβών 8,00 π.μ.   ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

9 
ΓΟΤΒΔ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ΑΝΧΠΟΛΗ-
Α.ΒΑΘΔΙΑ γ/ζιο-λύκειο Γοσβών   14,00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

10 ΑΝΧΠΟΛΗ-ΔΛΙΑ-Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ νηπ/γείο Ανώπολης   12,25 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

11 
ΔΛΙΑ-Α.ΒΑΘΔΙΑ-ΑΝΧΠΟΛΗ-ΤΝ/ΜΟ- 
ΔΣΑΤΡΧΜΔΝΟ-ΚΑΡΣΔΡΟ δημοηικό Δλιάς   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

12 ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ΑΝΧΠΟΛΗ δημοηικό Κοκκίνη Υάνι   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

13 ΥΔΡΟΝΗΟ-ΑΝΧΠΟΛΗ (με επιζηροθή) νηπ/γείο Ανώπολης 8,00 π.μ. 12,25 μ.μ. ΣΑΞΙ 

14 
ΠΙΚΠΑ-ΒΡΑΥΟΚΗΠΟ-ΒΑΘΔΙΑ-ΒΑΘΔΙΑΝΟ 
ΚΑΜΠΟ-ARINA-ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ δημοηικό Κοκκίνη Υάνι 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
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15 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ARINA-ΒΑΘΔΙΑΝΟ 
ΚΑΜΠΟ- ΒΑΘΔΙΑ-ΒΡΑΥΟΚΗΠΟ-ΠΙΚΠΑ δημοηικό Κοκκίνη Υάνι   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

16 
ΚΟΚΚΙΝΗ ΥΑΝΙ-ARINA-ΒΑΘΔΙΑΝΟ 
ΚΑΜΠΟ- ΒΑΘΔΙΑ-ΒΡΑΥΟΚΗΠΟ-ΠΙΚΠΑ δημοηικό Κοκκίνη Υάνι   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

17 ΣΑΛΙΓΑ-ΜΟΥΟ 
νηπ/γείο-δημοηικό-γ/ζιο-
λύκειο Μοτού 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

18 ΜΟΥΟ-ΣΑΛΙΓΑ νηπ/γείο Μοτού   12,25 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

19 ΜΟΥΟ-ΣΑΛΙΓΑ δημοηικό Μοτού   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

20 ΜΟΥΟ-ΣΑΛΙΓΑ 
δημοηικό- γ/ζιο-λύκειο 
Μοτού   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

21 ΓΧΝΙΔ-ΜΟΥΟ (με επιζηροθή) δημοηικό Μοτού 8,00 π.μ. 14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

22 ΚΔΡΑ -ΚΡΑΙ-ΜΟΥΟ (με επιζηροθή) 
δημοηικό- γ/ζιο-λύκειο 
Μοτού 8,00 π.μ. 14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

23 
ΓΧΝΙΔ-ΑΒΓΟΤ-ΠΟΣΑΜΙΔ-ΑΓΡΙΑΝΑ-
ΥΔΡΟΝΗΟ (με επιζηροθή) δημοηικό Υερζονήζοσ 8,00 π.μ. 14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

24 
Γ/Η ΛΑΙΘΙΟΤ-ΥΔΡΟΝΗΟ-ΠΙΚΟΠΙΑΝΟ-
ΚΟΤΣΟΤΛΟΤΦΑΡΙ-ΛΙΜ.ΥΔΡΟΝΗΟΤ 

δημοηικό-γ/ζιο-λύκειο 
Λιμ.Υερζονήζοσ 8,00 π.μ. 14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

25 
ΑΓΡΙΑΝΑ-ΑΝΑΛΗΦΗ-ΑΝΙΑΡΑ-
ΛΙΜ.ΥΔΡΟΝΗΟΤ (με επιζηροθή) 

γ/ζιο-λύκειο 
Λιμ.Υερζονήζοσ 8,00 π.μ. 14,00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

26 ΑΓΡΙΑΝΑ-ΑΝΑΛΗΦΗ 
νηπ/γείο-δημοηικό 
Ανάληυης 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

27 ΑΝΑΛΗΦΗ-ΑΓΡΙΑΝΑ νηπ/γείο Ανάληυης   12,25 μ.μ. ΣΑΞΙ 

28 ΑΝΑΛΗΦΗ-ΑΓΡΙΑΝΑ δημοηικό Ανάληυης   13,15 μ.μ. ΣΑΞΙ 

29 ΑΝΑΛΗΦΗ-ΑΓΡΙΑΝΑ δημοηικό Ανάληυης   14,00 μ.μ. ΣΑΞΙ 

30 
ΚΑΛΟ ΥΧΡΙΟ-ΚΟΞΑΡΗ-ΒΟΡΙΣΙ-ΓΟΤΒΔ-
ΚΟΣΔΙΝΟ-ΓΟΤΒΔ 

νηπ/γείο 
Γοσβών(κοηεινό), 
δημοηικό Γοσβών  8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

31 
ΓΟΤΡΝΔ-ΓΟΤΒΔ-ΚΟΣΔΙΝΟ-ΒΟΡΙΣΙ-
ΚΟΞΑΡΗ-ΚΑΛΟ ΥΧΡΙΟ 

γ/ζιο-λύκειο Γοσβών, 
δημοηικό Γοσβών   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

32 ΚΟΣΔΙΝΟ-ΓΟΤΒΔ-ΚΟΞΑΡΗ-ΚΑΛΟ ΥΧΡΙΟ 
νηπ/γείο 
Γοσβών(κοηεινό)   12,25 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

33 
ΓΟΤΒΔ-ΚΟΣΔΙΝΟ-ΒΟΡΙΣΙ-ΚΟΞΑΡΗ-ΚΑΛΟ 
ΥΧΡΙΟ δημοηικό Γοσβών   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
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34 Κ.ΓΟΤΒΔ-ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ-ΓΟΤΒΔ νηπ/γείο-δημοηικό Γοσβών 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

35 Κ.ΓΟΤΒΔ-Κ.ΓΟΤΒΔ νηπ/γείο Γοσβών   12,25 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

36 ΓΟΤΒΔ-ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ-Κ.ΓΟΤΒΔ δημοηικό Γοσβών   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

37 ΓΟΤΒΔ-ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ-Κ.ΓΟΤΒΔ δημοηικό Γοσβών   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

38 ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ-ΓΟΤΡΝΔ 
νηπ/γείο-δημοηικό 
Γοσρνών 8,00 π.μ.   ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

39 ΓΟΤΡΝΔ-ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ νηπ/γείο Γοσρνών   12,25 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

40 ΓΟΤΡΝΔ-ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ δημοηικό Γοσρνών   13,15 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

41 ΓΟΤΡΝΔ-ΑΜΔΡΙΚΑΝΙΚΗ ΒΑΗ δημοηικό Γοσρνών   14,00 μ.μ. ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

42 ΗΡΑΚΛΔΙΟ- ΚΑΡΣΔΡΟ-Κ.ΥΑΝΙ-ΓΟΤΡΝΔ 
Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

43 ΜΟΥΟ-ΓΧΝΙΔ-ΑΒΓΟΤ-ΓΟΤΡΝΔ 
Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

44 
ΔΠΙΚΟΠΗ-Κ.ΒΑΘΔΙΑ-ΑΝΧΠΟΛΗ-ΓΑΛΤΠΔ-
ΔΛΙΑ-ΓΟΤΡΝΔ 

Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

45 
ΙΙ-Κ.ΓΟΤΒΔ-ΓΟΤΒΔ-ΜΑΛΙΑ-
ΥΔΡΟΝΗΟ-ΑΝΑΛΗΦΗ-ΓΟΤΡΝΔ 

Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

46 ΑΓ. ΤΛΑ-ΓΟΤΡΝΔ 
Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

47 ΥΑΡΑΟ-ΓΟΤΡΝΔ 
Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

48 ΜΔΓΑΛΗ ΒΡΤΗ-ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ- ΗΡΑΚΛΔΙΟ 
Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 

49 
ΚΟΤΝΑΒΟΙ-ΑΡΥΑΝΔ-ΠΑΣΙΓΔ-ΑΓ. 
ΠΑΡΑΚΙΔ-ΗΡΑΚΛΔΙΟ 

Καλλιηετνικό τολείο - 
Μοσζικό Γσμνάζιο 8,00 π.μ. 16:00 μ.μ. ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ 
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ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 
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ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Γ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΡΔΣΛΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
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ΡΔΣΝΠ 
ΓΗΘΑΗΝΙΝΓΖΡΗΘΥΛ ΡΔΣΛΗΘΖΠ – 
ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΟΥΖΛ ΑΚΔΟΗΘΑΛΗΘΖ ΒΑΠΖ ΓΝΟΛΥΛ ΑΓΝΠΡΝΠ 2011 
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Α. ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΞΝΤΖΦΗΝ ΑΛΑΓΝΣΝ 
 

ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΔΞΥΛΚΗΑ  

ΔΡΑΗΟΗΘΖ ΚΝΟΦΖ  

ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑ 
 

ΝΛΝΚΑΡΔΞΥΛΚΝ ΛΝΚΗΚΝ 

ΔΘΞΟΝΠΥΞΝ 
 

Α.Φ.Κ. – Γ.Ν..  

ΓΗΔΘΛΠΖ, Ρ.Θ.  

ΞΝΙΖ  

ΡΖΙΔΦΥΛΝ / FAX / E-MAIL  

 

 

 

 

 

 

Ζκεξνκελία: ………………  Γηα ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν 

  

Σθξαγίδα / Υπνγξαθή 
  Νλνκαηεπώλπκν 

λνκίκνπ εθπξνζώπνπ 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σημείωζη: Το παρόν ένησπο να μην σπερβαίνει ηις δέκα (10)ζελίδες. 
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Β. ΡΔΣΛΗΘΖ ΘΑΗ ΔΞΑΓΓΔΙΚΑΡΗΘΖ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑ 

 

1. Θαηάινγνο ηνπ ζηόινπ ησλ δηαζεζίκσλ νρεκάησλ (αξηζκόο, ηύπνο, 
κέγεζνο) 

 

 

2. Θαηάινγνο ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ πξνζθέξνληνο ηεο ηειεπηαίαο 
πεληαεηίαο (ππεξεζίεο, πειαηνιόγην), πνπ είλαη ζρεηηθέο κε ηελ ππό 

αλάζεζε ππεξεζία (κεηαθνξά πξνζώπσλ) 

 

 

3. Ινηπό πιεξνθνξηαθό πιηθό (πξναηξεηηθή απάληεζε) 
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ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 
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«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-

2012» 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Δ 

ΞΝΓΔΗΓΚΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ 
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ΘΑΡΑΠΡΑΠΖ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΚΑΘΖΡΥΛ ΓΖΚΝ … 

          

α/α 
δξνκνινγίνπ 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΑΟΑΙΑΒΖΠ 

ΡΝΞΝΠ 
ΞΟΝΝΟΗΠΚΝ 

Δίδνο 
Κεηαθνξηθνύ 

κέζνπ 

Πύλνιν 
εκθόξησλ 

ρηιηνκέηξσλ 

Κέγηζην 
εκεξήζην 
θόζηνο 

δξνκνινγίνπ 
(€) 

Έθπησζε 
Αξηζκόο 
δξνκν-
ινγίσλ 
ην έηνο 

Ππλνιηθό 
εηήζην 
θόζηνο 

δξνκνινγίνπ 
βάζεη ηεο 

πξνζθνξάο 
(€) 

Νινγξάθσο 
Αξηζκεηηθώο 

(%) 

1                   

2                   

3                   

4 
  
 

                

5                   

6                   

7                   

8                   

9                   

10                   

    ΠΛΝΙΗΘΝ ΔΡΖΠΗΝ ΘΝΠΡΝΠ ΞΟΝΠΦΝΟΑΠ(€)   

      ΚΔ ΦΞΑ (13%)   

 

 

 

              (ηφπνο, εκεξνκελία) 

              Ο ΠΡΟΦΔΡΩΛ 

 

 

              ΦΡΑΓΗΓΑ - ΤΠΟΓΡΑΦΖ
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2012» 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ ΠΡ 

ΔΗΓΗΘΖ ΠΓΓΟΑΦΖ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ 

  
ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ 

ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ 

ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 

ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ 

ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ  ΓΗΑ ΡΝ 

ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-2012 

 

 

 

ΔΔ ΗΗ ΓΓ ΗΗ ΘΘ ΖΖ   ΠΠ  ΓΓ ΓΓ ΟΟ ΑΑ ΦΦ ΖΖ    ΞΞ ΝΝ ΣΣ ΟΟ ΔΔ ΥΥ ΠΠ ΔΔ ΥΥ ΛΛ   

ΑΑ ΛΛ ΝΝ ΗΗ ΘΘ ΡΡ ΝΝ    ΓΓ ΗΗ ΔΔ ΘΘ ΛΛ ΖΖ   ΓΓ ΖΖ ΚΚ ΝΝ ΠΠ ΗΗ ΝΝ    ΚΚ ΔΔ ΗΗ ΝΝ ΓΓ ΝΝ ΡΡ ΗΗ ΘΘ ΝΝ    

ΓΓ ΗΗ ΑΑ ΓΓ ΥΥ ΛΛ ΗΗ ΠΠ ΚΚ ΝΝ    

  
 

 

ΚΚ ΔΔ ΡΡ ΑΑ ΦΦ ΝΝ ΟΟ ΑΑ   ΚΚ ΑΑ ΘΘ ΖΖ ΡΡ ΥΥ ΛΛ   ΞΞ ΟΟ ΥΥ ΡΡ ΝΝ ΒΒ ΑΑ ΘΘ ΚΚ ΗΗ ΑΑ ΠΠ   ΘΘ ΑΑ ΗΗ   

ΓΓ ΔΔ  ΡΡ ΔΔ ΟΟ ΝΝ ΒΒ ΑΑ ΘΘ ΚΚ ΗΗ ΑΑ ΠΠ   ΔΔ ΘΘ ΞΞ ΑΑ ΗΗ ΓΓ ΔΔ  ΠΠ ΖΖ ΠΠ   ΓΓ ΖΖ ΚΚ ΝΝ    ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ  

ΓΓ ΗΗ ΑΑ   ΡΡ ΝΝ   ΠΠ ΣΣ ΝΝ ΙΙ ΗΗ ΘΘ ΝΝ   ΔΔ ΡΡ ΝΝ ΠΠ   22 00 11 11 -- 22 00 11 22   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

ΞΞ ΟΟ ΥΥ ΖΖ ΛΛ   ΑΑ ΚΚ ΔΔ ΟΟ ΗΗ ΘΘ ΑΑ ΛΛ ΗΗ ΘΘ ΖΖ   ΒΒ ΑΑ ΠΠ ΖΖ   ΓΓ ΝΝ  ΟΟ ΛΛ ΥΥ ΛΛ   ΑΑ  ΓΓ ΝΝ  ΠΠ ΡΡ ΝΝ ΠΠ   

22 00 11 11   
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ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 

    ζει. 

1. ΓΔΛΗΘΑ 3 

1.1 Αληηθείκελν 3 

1.2 Θεζκηθφ πιαίζην πνπ δηέπεη ηε ζχκβαζε 3 

1.3 Γιψζζα δηαδηθαζίαο 4 

1.4 εηξά ηζρχνο ζπκβαηηθψλ ηεπρψλ 4 

2. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΝ 

ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ  

4 

3. ΡΟΝΞΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ 

ΚΔΡΑΦΝΟΔΑ 

5 

3.1 Γεληθά 5 

3.2 Γξνκνιφγηα – Γηαδξνκέο ιεσθνξείσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ 5 

3.3 Σήξεζε σξαξίσλ 6 

3.4 Αληηθαηάζηαζε ιεσθνξείσλ θαη ινηπψλ νρεκάησλ 6 

3.5 Πξνζσπηθφ ηνπ αλαδφρνπ 7 

3.6 Σξνπνπνηήζεηο ησλ δξνκνινγίσλ 7 

4. ΝΓΖΓΝΗ – ΠΛΝΓΝΗ 7 

5. ΙΔΥΦΝΟΔΗΑ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΑ 8 

6. ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ 9 

7. ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΚΔΛΥΛ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΛΔΥΛ 

ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ - ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΥΛ 

9 

8. ΘΟΥΠΔΗΠ ΓΗΑ ΞΑΟΑΒΑΠΖ ΡΥΛ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ  10 

8. ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ 10 

9. ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ 11 
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1. ΓΔΛΗΘA 

1.1 Αληηθείκελν 

Σν παξφλ ηεχρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) αθνξά ηνπο εηδηθνχο 

ζπκβαηηθνχο φξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο φξνπο ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 

ηνπ δηαγσληζκνχ, ζα εθηειεζηεί απφ ηνπο Αλάδνρνπο πνπ ζα αλαδεηρζεί, ε αλαηηζέκελε 

ππεξεζία ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 

Σν αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Γ ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο πεξηιακβάλεη ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ απφ ηηο θαηνηθίεο ηνπο πξνο ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα 

θαη αληίζηξνθα. 

 

2. ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ ΡΖΠ ΠΚΒΑΠΖΠ ΘΑΗ ΞΝΓΟΑΦΖ ΡΝ ΠΚΦΥΛΖΡΗΘΝ 

Κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή 

ζχκβαζε, ε νπνία ξπζκίδεη φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθχξσζεο. Σν 

ζπκθσλεηηθφ πνπ ππνγξάθεηαη έρεη δηαπηζησηηθφ ραξαθηήξα  

Σν ζπκθσλεηηθφ θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιψζζα, κε βάζε ηνπο φξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ αλαδφρσλ, ζα δηέπεηαη απφ ην 

ειιεληθφ Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη φξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερφκελν ηεο 

Αλαιπηηθήο Γηαθήξπμεο θαη ηεο παξνχζαο. 

Ζ ζχκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηελ πξνθήξπμε. 

ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηψζεηο, εθφζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνχην θαη ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη απφ ζπκβαηηθφ 

φξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζχκβαζε, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. 

Ζ απφθαζε ηεο δηνίθεζεο, κε ηελ νπνία ζπλαηλεί ζηελ ηξνπνπνίεζε, δχλαηαη λα πξνζβιεζεί 

απφ νπνηνλδήπνηε έρεη έλλνκν ζπκθέξνλ. 

Ζ ζχκβαζε ζεσξείηαη φηη εθηειέζηεθε φηαλ: 

1. Έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ κε ηε ιήμε ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο 

ή ιφγσ ιήμεο ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο. 

2. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο, αθνχ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

ηπρφλ θπξψζεηο ή εθπηψζεηο. 

3. Δθπιεξψζεθαλ θαη νη ηπρφλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεψζεηο θαη απφ ηα δχν 

ζπκβαιιφκελα κέξε θαη απνδεζκεχηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπφκελα 

απφ ηε ζχκβαζε. 

Οη αλάδνρνη, ζηνπο νπνίνπο ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκφο, ππνρξενχληαη λα πξνζέιζνπλ 

κέζα ζε δέθα (10) εκέξεο απφ ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ αλαθνίλσζε 

ηεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ απφ ηνλ πξνζπκβαηηθφ έιεγρν ηνπ 

Διεγθηηθνχ πλεδξίνπ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ ζχκθσλεηηθνχ 

 

 

3. ΡΟΝΞΝΠ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΡΥΛ ΚΑΘΖΡΥΛ – ΞΝΣΟΔΥΠΔΗΠ ΚΔΡΑΦΝΟΔΑ 

3.1 Γεληθά 

 Ο κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ρξνληάο, θαηά ηηο θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ησλ ζρνιείσλ, ηα 
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απαηηνχκελα ιεσθνξεία θαη ινηπά νρήκαηα γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. Τπνρξεψλεηαη, 

δε, λα αθνινπζεί ηα δξνκνιφγηα, ζχκθσλα κε ην ζπλεκκέλν Παξάξηεκα Γ. 

3.2 Γξνκνιόγηα – δηαδξνκέο ιεσθνξείσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ 

α. Θάζε φρεκα ζα παξαιακβάλεη ηνπο καζεηέο κπξνζηά απφ ηνλ ηφπν δηακνλήο ηνπο 

πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο ΚΔΑ κε θηλεηηθά πξνβιήκαηα ή απφ ζπγθεθξηκέλν ηφπν 

ζπγθέληξσζεο γηα ηνπο ινηπνχο καζεηέο, ν νπνίνο έρεη θαζνξηζζεί απφ ηνλ Γήκν. Θαηά 

ηελ επηζηξνθή ζα παξαδίδνληαη νη καζεηέο ζηα ζεκεία, απφ ηα νπνία είραλ 

παξαιεθζεί. 

β. Σν δξνκνιφγην ηνπ νρήκαηνο ζα ηξνπνπνηείηαη φηαλ ζην ζρνιείν εγγξάθνληαη ή 

κεηεγγξάθνληαη καζεηέο ή αιιάδεη ε θαηνηθία ηνπο.. Ζ κε εθηέιεζε ηεο κεηαθνξάο δελ 

δηθαηνινγείηαη παξά κφλν ζε δηαθνπή ηεο νδηθήο γξακκήο ιφγσ δπζκελψλ θαηξηθψλ 

ζπλζεθψλ θαη ινηπψλ απξφβιεπησλ θαηαζηάζεσλ (θαηαιήςεηο νδνζηξσκάησλ θ.ι.π.). 

γ. Ζ νξηζηηθή δηαδξνκή ησλ δξνκνινγίσλ, νη ζηάζεηο, θαζψο θαη ε ψξα άθημεο θαη 

αλαρψξεζεο απφ ην ζρνιείν ζα νξηζηηθνπνηεζνχλ ηνλ επηέκβξην, θαζ’ ππφδεημε ησλ 

δηεπζπληψλ ησλ ζρνιείσλ. Σπρφλ αιιαγέο, σο πξνο ηελ ψξα ησλ δξνκνινγίσλ, θαζψο 

θαη αιιαγέο απηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ έηνπο, ζα γίλνληαη κφλν απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ 

ζρνιείνπ, χζηεξα απφ ζπλελλφεζε κε ηνπο γνλείο/θεδεκφλεο θαη ηνλ αλάδνρν. Ζ ηπρφλ 

απφθιηζε σο πξνο ηελ ψξα άθημεο ή αλαρψξεζεο ησλ ιεσθνξείσλ δελ ζα ππεξβαίλεη ηα 

δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο. 

3.3 Ρήξεζε σξαξίσλ 

α. Σα δξνκνιφγηα πξέπεη λα εθηεινχληαη επηκειψο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ο κεηνδφηεο 

πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αθξίβεηα ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ, γηαηί απφ 

απηήλ εμαξηάηαη ε έγθαηξε έλαξμε ησλ καζεκάησλ θαη ε αζθαιήο θαη απξφζθνπηε 

κεηαθνξά ησλ καζεηψλ. 

β. Σν πξσί θάζε φρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ νξηζκέλε ψξα αλαρψξεζήο ηνπ, ζην 

θαζνξηζκέλν ζεκείν ζπλάληεζήο ηνπ ζπλνδεπφκελν κε ηνλ ηπρφλ ζπλνδφ. εκεηψλεηαη 

φηη ε θαζπζηέξεζε άθημεο ηνπ νρήκαηνο ζηελ αθεηεξία, δελ ππνθαζίζηαηαη κε ηελ 

έγθαηξε άθημε ηνπ νρήκαηνο ζην ζρνιείν. 

γ. Γηα ηελ αλαρψξεζε απφ ην ζρνιείν, κεηά ηε ιήμε ησλ καζεκάησλ, θάζε φρεκα πξέπεη 

λα βξίζθεηαη ζηνλ ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ή ζηνλ ρψξν θαηά ηε ψξα πνπ έρεη ζπκθσλεζεί 

κεηά ηελ ιήμε ησλ καζεκάησλ. 

δ. Οη κεηαθεξφκελνη καζεηέο νθείινπλ λα βξίζθνληαη ην πξσί έγθαηξα ζην θαζνξηζκέλν 

ζεκείν, δειαδή, ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) ιεπηά ηεο ψξαο πξηλ απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα 

αλαρψξεζεο απφ ηελ αθεηεξία ή δηέιεπζεο απφ ηηο ζηάζεηο. Πξέπεη λα θάζνληαη ήζπρα 

ζηα θαζίζκαηα, θνξψληαο ηηο δψλεο αζθαιείαο θαη λα κελ ελνρινχλ ηνλ νδεγφ ή ηνπο 

ζπκκαζεηέο ηνπο. 

ε. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην ιεσθνξείν πεξάζεη απφ ηα θαζνξηζκέλα ζεκεία 

παξάδνζεο θαη παξαιαβήο λσξίηεξα απφ ηελ θαζνξηζκέλε ψξα, είλαη ππνρξεσκέλν λα 

πεξηκέλεη κέρξη λα νινθιεξσζεί ε παξαιαβή ή ε παξάδνζε ησλ καζεηψλ θαη 

καζεηξηψλ. 

ζη. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηα δξνκνιφγηα πνπ ηνπ έρνπλ 

αλαηεζεί, κε ππαηηηφηεηά ηνπ, ηφηε απηφ ζπλεπάγεηαη ηηο πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

Δπίζεο, ζε πεξίπησζε θαζπζηέξεζεο ζηελ αλαρψξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ απφ ηελ 

αθεηεξία, άθημήο ηνπ ζην ζρνιείν ή απνρψξεζήο ηνπ απφ απηφ, επηβάιινληαη νη 

πξνβιεπφκελεο θπξψζεηο. 

δ. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο θπξψζεσλ-πξνζηίκσλ επηβάιινληαη απφ ην Γεκνηηθφ 

πκβνχιην ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ. 
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3.4 Αληηθαηάζηαζε ιεσθνξείσλ θαη ινηπώλ νρεκάησλ 

α. Ο κεηνδφηεο δηαβεβαηψλεη φηη ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ έλα φρεκα αλάινγν θαη εμίζνπ 

θαηάιιειν, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, σο εθεδξηθφ, γηα ηελ άκεζε θαη 

θαλνληθή αληηθαηάζηαζε θάζε νρήκαηνο, πνπ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αηηία ζα 

καηαίσλε ηελ αθξηβή θαη θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 

β. ε πεξίπησζε πνπ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ν κεηνδφηεο βαξχλεηαη κε ηα έμνδα 

κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ, κε ηε ρξήζε ηνπ πξνζθνξφηεξνπ κέζνπ (ηαμί 

ή ιεσθνξείνπ). 

γ. Ο κεηνδφηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θάζε ιεσθνξείν θαη άιιν φρεκα, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηεζεί λα είλαη ηέηνηαο ρσξεηηθφηεηαο, ψζηε λα εμππεξεηεί ηνπο καζεηέο θαη 

καζήηξηεο, πνπ ζα ρξεζηκνπνηνχλ θάζε δξνκνιφγην. 

δ Ο κεηνδφηεο δεζκεχεηαη φηη ζα δηαζέηεη ηα νρήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη ζηε ζχκβαζή ηνπ 

γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ θαη γηα ηε κνληκφηεηα ησλ νρεκάησλ. 

Γελ επηηξέπεηαη ε αληηθαηάζηαζή ηνπο κε άιια ρσξίο ιφγν. Αληηθαηάζηαζε επηηξέπεηαη 

κφλν ιφγσ βιάβεο ηνπ νρήκαηνο, ζηηο πεξηπηψζεηο φκσο απηέο, ηνχην γλσζηνπνηείηαη 

εγθαίξσο ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ. 

ε ε πεξίπησζε πψιεζεο ηνπ νρήκαηνο, πξέπεη λα πεξηιακβάλεηαη ζην πσιεηήξην 

ζπκβφιαην φξνο φηη ν λένο αγνξαζηήο ππνρξενχηαη λα ζπλερίζεη ηελ εθηέιεζε ηεο 

εξγαζίαο, ζχκθσλα κε φζα θαζνξίδνληαη ζηε ζχκβαζε. 

3.5 Ξξνζσπηθό ηνπ αλαδόρνπ 

α. Απαγνξεχεηαη ε είζνδνο θαη ε παξακνλή ζηα ιεσθνξεία θάζε πξνζψπνπ εθηφο απφ ηνλ 

νδεγφ, ηνλ/ηελ ζπλνδφ, ηνπο κεηαθεξφκελνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο θαη ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, πνπ, ελδερνκέλσο, κεηαθέξνληαη ζηελ πεξίπησζε ησλ ζρνιηθψλ 

πεξηπάησλ. 

β. Ο κεηνδφηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηαηεξεί θαηά ηηο ψξεο εθηέιεζεο ηνπ δξνκνινγίνπ 

γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ λα επνπηεχεη ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ ηεο κεηαθνξάο θαη λα αλαιακβάλεη ηελ άκεζε ξχζκηζε θάζε ζρεηηθνχ δεηήκαηνο, 

πνπ πξνθχπηεη ή ηελ άξζε θάζε άιιεο αλσκαιίαο ή εκπνδίνπ θαη γεληθά λα ιακβάλεη, 

ρσξίο ρξνλνηξηβή, θάζε θαηάιιειν κέηξν γηα ηελ θαλνληθή εθηέιεζε ηνπ έξγνπ ηεο 

κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ. 

γ. ε πεξίπησζε έγγξαθσλ θαηαγγειηψλ ησλ γνλέσλ/θεδεκφλσλ γηα πιεκκειή εθηέιεζε 

ηνπ δξνκνινγίνπ, πνπ ππνβάιινληαη ζηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ν ηειεπηαίνο, αθνχ 

ειέγμεη ηελ αθξίβεηα ησλ θαηαγγειινκέλσλ θαη δηαπηζηψζεη φηη επζηαζνχλ, εηζεγείηαη 

ζην εθάζηνηε εληεηαικέλν πξφζσπν ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ, ηελ επηβνιή ησλ 

πξνβιεπφκελσλ θπξψζεσλ. 

δ. Θάζε παξάβαζε ησλ παξαπάλσ φξσλ επηζχξεη ηηο ζπλέπεηεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηε 

δηαθήξπμε θαη ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο. 

3.6 Ρξνπνπνηήζεηο ησλ δξνκνινγίσλ 

α. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο πεξηφδνπ δεκηνπξγεζνχλ λέεο 

αλάγθεο κεηαθνξάο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν, δχλαηαη ν Γήκνο λα πξνβεί ζε 

ηξνπνπνίεζε πθηζηακέλσλ δξνκνινγίσλ ηελ νπνία έθαζηνο αλάδνρνο απνδέρεηαη άλεπ 

αληηξξήζεσο. 

β. Οη κεηνδφηεο παξαηηνχληαη απφ θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ 

Υεξζνλήζνπ, ζε πεξίπησζε θαηάξγεζεο ή ζχκπηπμεο ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην 

Παξάξηεκα Γ δξνκνινγίσλ. 
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4. ΝΓΖΓΝΗ – ΠΛΝΓΝΗ 

α. Οη κεηαθηλήζεηο ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ησλ εηδηθψλ ζρνιείσλ θαη φπνηε απηφ 

θξίλεηαη απαξαίηεην απφ ηνλ νηθείν Γήκν πξνθεηκέλνπ γηα καζεηέο ηεο πξσηνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο ζα γίλνληαη κε ηε ζπλνδεία ζπλνδψλ, πνπ ε απνδεκίσζή ηνπο βαξχλεη 

ηνπο αλάδνρνπο. Σν θφζηνο ησλ ζπλνδψλ ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξνυπνινγηζκφ ηεο 

Τπεξεζίαο θαη έρεη ζπλεθηηκεζεί ζηελ πξνζθνξά έθαζηνπ αλαδφρνπ. 

β. Οη νδεγνί ησλ ρξεζηκνπνηνχκελσλ ιεσθνξείσλ ζα έρνπλ ππνρξεσηηθά ηα εθ ηνπ λφκνπ 

νξηδφκελα πξνζφληα (θαηάιιειε επαγγεικαηηθή άδεηα νδήγεζεο, πξνυπεξεζία νδεγνχ 

θ.ι.π.). 

γ. Γηα ηνπο νδεγνχο θαη ηνπο ζπλνδνχο, έθαζηνο αλάδνρνο πξέπεη λα δψζεη ζηελ 

αλαζέηνπζα Αξρή, αλ ηνπ δεηεζνχλ, ζηνηρεία ηαπηφηεηαο, πξνυπεξεζίαο, θαη αλ 

ρξεηαζηεί απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ θαη πηζηνπνηεηηθνχ πγείαο. 

δ. Ο δηεπζπληήο θάζε ζρνιείνπ έρεη δηθαίσκα λα δεηήζεη ηελ αληηθαηάζηαζε νδεγνχ ή 

ζπλνδνχ, αλ απηφο/ή παξνπζηάζεη δχζηξνπν ραξαθηήξα, πνπ έρεη σο ζπλέπεηα 

δηαπιεθηηζκνχο κε καζεηέο, εθπαηδεπηηθνχο ή γνλείο, εθφζνλ ηνχην θαηαγγειζεί 

έγγξαθα θαη ηεθκεξησκέλα. ηελ πεξίπησζε απηή, ν Γήκνο Υεξζνλήζνπ δχλαηαη, κεηά 

ηε δηαπίζησζε ησλ θαηαγγειινκέλσλ, λα δεηήζεη κέρξη θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ νδεγνχ ή ζπλνδνχ απφ ηνλ αλάδνρν, ππνρξεσκέλνπ ηνπ ηειεπηαίνπ λα 

απνδερζεί απηή, άλεπ αληηξξήζεσλ, θαη εληφο πέληε (5) εκεξψλ απφ ηελ έγγξαθε 

εηδνπνίεζε. 

ε. Δηδηθά νξίδεηαη θαη ηνλίδεηαη φηη νη νδεγνί θαη νη ζπλνδνί ησλ ιεσθνξείσλ νθείινπλ λα 

είλαη ελδεδπκέλνη εππξεπψο θαη ε ζπκπεξηθνξά ηνπο πξνο ηνπο καζεηέο/καζήηξηεο, 

ηνπο εθπαηδεπηηθνχο, ηνπο γνλείο θ.ι.π. λα είλαη επγεληθή, ήξεκε θαη ζνβαξή. 

ζη. Θα ηεξείηαη δειηίν θίλεζεο γηα θάζε ιεσθνξείν, πνπ ζα ππνγξάθεηαη θαζεκεξηλά απφ 

ηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ, ηνλ νδεγφ θαη ηνλ ζπλνδφ, ηφζν γηα ηελ ψξα άθημεο ζην 

ζρνιείν, φζν θαη αλαρψξεζεο απφ απηφ. 

 

 

5. ΙΔΥΦΝΟΔΗΑ ΘΑΗ ΔΞΗΒΑΡΗΘΑ ΝΣΖΚΑΡΑ 

α. Ζ κεηαθνξά ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ ζα γίλεηαη απνθιεηζηηθά θαη κφλν κε 

ιεσθνξεία ή επηβαηηθά νρήκαηα Γ.Υ., πνπ πιεξνχλ ηηο πξνδηαγξαθέο θαη 

πξνυπνζέζεηο, πνπ νξίδνπλ νη ηζρχνληεο ζρεηηθνί λφκνη, πξνεδξηθά δηαηάγκαηα, 

ππνπξγηθέο απνθάζεηο θαη αζηπλνκηθέο δηαηάμεηο γηα ηε κεηαθνξά καζεηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. 

β. Σα νρήκαηα πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ζα είλαη ζε άξηζηε ιεηηνπξγηθή θαηάζηαζε, γεληθή 

εκθάληζε θαη θαζαξά. Θα έρνπλ απαξαίηεηα ελεκεξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ 

θαηαιιειφηεηαο (Θ.Σ.Δ.Ο.), δειαδή ην ηειεπηαίν πηζηνπνηεηηθφ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ 

Θ.Σ.Δ.Ο., ζχκθσλα κε ηνλ λφκν. Σα νρήκαηα ζα θέξνπλ ππνρξεσηηθά ζχζηεκα 

αζχξκαηεο επηθνηλσλίαο ή θηλεηήο ηειεθσλίαο, γηα λα επηθνηλσλνχλ κεηαμχ ηνπο, κε ην 

κε ην γξαθείν ηνπ αλαδφρνπ θαη ηα ζρνιεία πνπ εμππεξεηεί. Έθαζηνο αλάδνρνο 

ππνρξεψλεηαη λα γλσζηνπνηήζεη ην ζχζηεκα απηφ ζηνλ δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ πνπ 

εμππεξεηεί. Δπίζεο, ζα δηαζέηνπλ θιηκαηηζκφ (δεζηφ-θξχν). 

γ. Σα ιεσθνξεία ζα έρνπλ επαξθή αξηζκφ ζέζεσλ γηα ηνλ αξηζκφ ησλ πξνζψπσλ πνπ ζα 

κεηαθέξνπλ. ε θακία πεξίπησζε δελ επηηξέπεηαη λα ππάξρνπλ ππεξάξηζκνη ή φξζηνη 

επηβάηεο. Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα πεξηιακβάλεη επαθξηβψο ηνλ ηχπν ησλ 

νρεκάησλ, πνπ αλαθέξνληαη ζηνλ πίλαθα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ. 
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δ. Οη αλάδνρνη είλαη νη κφλνη ππεχζπλνη απέλαληη ζηνλ λφκν γηα ηελ ηήξεζε ησλ 

παξαπάλσ φξσλ θαη απηφο ζα θέξεη απνθιεηζηηθά θαη κφλνλ ηπρφλ επζχλεο. 

ε. χκθσλα κε ηελ Θ.Τ.Α. ησλ ππνπξγψλ Οηθνλνκίαο & Οηθνλνκηθψλ θαη Κεηαθνξψλ & 

Δπηθνηλσληψλ κε αξηζκφ 43917/5066/14.9.2006 (ΦΔΘ Β’ 1468/4-10-2006), ηα 

ιεσθνξεία πνπ ζα αλαιάβνπλ ην έξγν ηεο κεηαθνξάο λεπίσλ θαη καζεηψλ 

πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο είλαη ππνρξεσκέλα λα θέξνπλ δψλεο 

αζθαιείαο, πνπ λα πιεξνχλ ηηο ζρεηηθέο πξνδηαγξαθέο, πηζηνπνηεκέλεο ζχκθσλα κε ηελ 

νδεγία 77/541/ΔΘ (ή λεψηεξε) ή ηνλ θαλνληζκφ 44/03 ηεο ΟΔΔ-ΟΖΔ (ή κε θάζε άιιε 

κεηαγελέζηεξε πξνζαξκνγή ηνπ ελ ιφγσ θαλνληζκνχ), κε ηηο ζρεηηθέο ελδείμεηο «e» ή 

«Δ». 

ζη. Οη δψλεο πξέπεη λα είλαη ηνπνζεηεκέλεο ζε θαηάιιειε ζέζε θαη λα είλαη θαιά 

ζηεξεσκέλεο επί ηνπ θαζίζκαηνο, ψζηε λα παξέρνπλ ηελ επηδεηνχκελε πξνζηαζία θαη 

ρξεζηκνπνηνχληαη ζε θάζε πεξίπησζε, κεηαθνξάο λεπίσλ θαη καζεηψλ, αλεμάξηεηα απφ 

ην κήθνο ηεο δηαδξνκήο. 

 

6. ΑΠΦΑΙΗΠΡΗΘΖ ΘΑΙΤΖ 

α. Θάζε ιεσθνξείν ή άιιν φρεκα, θχξην ή εθεδξηθφ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ 

αλάδνρν γηα ην έξγν ηεο κεηαθνξάο, πξέπεη λα έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε φισλ 

ησλ επηβαηλφλησλ γηα αηπρήκαηα θαη πιηθέο δεκίεο, φπσο επίζεο θαη ηελ θαηά λφκν 

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα αζηηθή επζχλε έλαληη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο. 

β. Ζ δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ πξέπεη λα θαιχπηεη ηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ηεο 

ζχκβαζεο κεηαθνξάο. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβφιαηα θαιχπηνπλ ππνρξεσηηθά 

επηβαίλνληεο θαη ηξίηνπο θαζφιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο. 

γ. Έθαζηνο αλάδνρνο εγγπάηαη φηη φια ηα ιεσθνξεία θαη ηα ινηπά νρήκαηα, πνπ ζα 

ρξεζηκνπνηήζεη, ζα έρνπλ ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνλ λφκν ειάρηζηε 

αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ζσκαηηθέο βιάβεο επηβαηλφλησλ θαη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο 

δεκίεο ηξίησλ. 

δ. Σελ επζχλε ησλ καζεηψλ θαη καζεηξηψλ απφ ηε ζηηγκή ηεο παξαιαβήο γηα επηβίβαζή 

ηνπο ζην κεηαθνξηθφ κέζν, κέρξη ηελ απνβίβαζε γηα παξάδνζή ηνπο ζηα ζπκθσλεκέλα 

ζεκεία-ζηάζεηο, έρεη ν νδεγφο θαη ν/ε ζπλνδφο ηνπ νρήκαηνο. 

ε. Έθαζηνο αλάδνρνο επζχλεηαη γηα ηνπο καζεηέο θαη καζήηξηεο, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα 

ηπρφλ ηξαπκαηηζκνχο, φζν απηνί βξίζθνληαη κέζα ζηα ιεσθνξεία θαη ινηπά νρήκαηα, 

αιιά θαη θαηά ηελ επηβίβαζε θαη απνβίβαζή ηνπο. 

 

7.  ΡΗΚΝΙΝΓΖΠΖ ΡΟΝΞΝΞΝΗΖΚΔΛΥΛ ΦΗΠΡΑΚΔΛΥΛ ΘΑΗ ΛΔΥΛ ΓΟΝΚΝΙΝΓΗΥΛ - 

ΞΙΖΟΥΚΖ ΑΛΑΓΝΣΥΛ. 

 

7.1  Σπρφλ ηξνπνπνίεζε ησλ αξρηθψλ δξνκνινγίσλ ηεο δηαθήξπμεο γίλεηαη ζχκθσλα κε ην 

καζεκαηηθφ ηχπν πνπ ηζρχεη ιακβάλνληαο ππφςε θαη ηελ έθπησζε ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

αλαδφρνπ ηνπ δξνκνινγίνπ. 

7.2 Σα λέα δξνκνιφγηα ηα νπνία πξνθχπηνπλ κεηά ηε δεκνζίεπζε ηεο δηαθήξπμεο θνζηνινγνχληαη 

ζχκθσλα κε ην καζεκαηηθφ ηχπν πνπ ηζρχεη. Γηα ηελ αλάζεζή ηνπο ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαιεί 

φινπο ηνπο αλάδνρνπο ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο νη νπνίεο νθείινπλ λα είλαη 

ίζεο ή θαηψηεξεο ηνπ πνζνχ πνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ηεθκαξηή έθπησζε ηεο πξνζθνξάο έθαζηνπ 

αλαδφρνπ. Ζ ηεθκαξηή έθπησζε πξνθχπηεη ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξνζθνξά γηα ην ζχλνιν 

ησλ δξνκνινγίσλ ζηα νπνία είλαη αλάδνρνο θαη ηνπ αληίζηνηρνπ πξνυπνινγηζκνχ 

δεκνπξάηεζεο. ε πεξίπησζε κε ππνβνιήο πξνζθνξψλ γηα θάζε λέν δξνκνιφγην δηελεξγείηαη 
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θιήξσζε κεηαμχ ησλ αλαδφρσλ θαη εθείλνο ν νπνίνο θιεξψλεηαη εθηειεί ην δξνκνιφγην κε ηε 

ηηκή ππνινγίδεηαη ζχκθσλα πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ηελ ηνλ καζεκαηηθφ ηχπν ηεο ΘΤΑ  

35415/28-7-2011. 

7.3     Ζ πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε πξνζθνξά ηνπο . Ζ δαπάλε αλά δξνκνιφγην 

θαη κήλα ππνινγίδεηαη ζχκθσλα κε ηε κέζε ηηκή θαπζίκνπ ηνπ κελφο φπσο νξίδεηαη απφ ηηο 

αξκφδηεο ηνπηθέο αξρέο. 

         Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε EURO. Γηα ηελ πιεξσκή ηνπ ν αλάδνρνο νθείιεη λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα απφ ηνλ λφκν δηθαηνινγεηηθά, ήηνη: 

- Βεβαίσζε ηνπ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ πνπ εμππεξεηεί έθαζην 

δξνκνιφγην γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ δξνκνινγίσλ ζχκθσλα κε ην 

άξζξν 4 παξ.1δ ηεο ΘΤΑ αξ.35415/28-7-2011  

- Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ 

- Φνξνινγηθή θαη αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα. 

 Οη θξαηήζεηο θαη θφξνη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν, 

ήηνη: 

- Τπέξ Κ.Σ.Π.Τ. 3% 

- Υαξηφζεκν 2% επί ηνπ Κ.Σ.Π.Τ. 

- Ο.Γ.Α. ραξηνζήκνπ 20% επί ηνπ ραξηνζήκνπ 

- Φφξνο εηζνδήκαηνο. 

 Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ηνλ Γήκν.  

 

 

8. ΘΟΥΠΔΗΠ ΓΗΑ ΞΑΟΑΒΑΠΖ ΡΥΛ ΞΝΣΟΔΥΠΔΥΛ 

8.1 Έθαζηνο αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζχλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο. 

Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ή παξαπνίεζή ηεο επηζχξεη πνηλή αλάινγε κε ην κέγεζνο θαη ηε 

δηάξθεηα ηεο παξάβαζεο. 

 Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνχλ νη ζπκβαηηθνί φξνη απφ ηνλ αλάδνρν, ηφηε ε 

αλαζέηνπζα Αξρή δχλαηαη λα επηβάιεη κνλνκεξψο ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ε 

νπνία ηζνδπλακεί ηνπιάρηζηνλ κε ην εκεξήζην θφζηνο κεηαθνξάο ησλ δξνκνινγίσλ, 

ησλ νπνίσλ είρε αλαιάβεη ηελ ππνρξέσζε. Ζ βαξχηεηα ηεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ζα 

θαζνξίζεη θαη ην ηειηθφ χςνο ηεο πνηληθήο ξήηξαο. Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη 

παξαβάζεηο: 

α. Υξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεινπ ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζε αληηθαηάζηαζε, 

δηθαηνινγεκέλε ή κε, εγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο ή φηαλ δελ δηαζέηνπλ ζέζεηο ηα 

νρήκαηα γηα φινπο ηνπο καζεηέο. 

β. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε άθημεο ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζηελ 

αθεηεξία ηνπ ή/θαη ζην ζρνιείν ην πξσί. 

γ. Αδηθαηνιφγεηε θαζπζηέξεζε άθημεο ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο ζην ζρνιείν 

γηα ηελ επηζηξνθή ησλ καζεηψλ, ην κεζεκέξη ή ην απφγεπκα. 

δ. Κε ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο ηνπ ιεσθνξείνπ ή άιινπ νρήκαηνο θαη 

ησλ ζηάζεσλ, εθηφο απφ ηεθκεξησκέλεο πεξηπηψζεηο αλσηέξαο βίαο. 

ε. Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνχ ή ζπλνδνχ ζηνπο καζεηέο, γνλείο θαη 

εθπαηδεπηηθνχο. 

ζη. Απνπζία ζπλνδνχ απφ ηε δηαδξνκή. 

δ. Κεηαθνξά πξνζψπσλ, πνπ δελ δηθαηνχληαη λα κεηαθεξζνχλ. 

8.2 ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ν κεηαθνξέαο 

θεξχζζεηαη έθπησηνο, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 
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θαη ε εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ  

Υεξζνλήζνπ. 

8.3 Ζ είζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ γίλεηαη κε παξαθξάηεζε απφ ην ιαβείλ ηνπ αλαδφρνπ ή, ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνχ, κε ηζφπνζε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, εθφζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνχκελν πνζφ. 

8.4 ε πεξίπησζε έλσζεο κεηαθνξέσλ, ην πξφζηηκν θαη νη ηφθνη επηβάιινληαη αλαινγηθά ζε 

φια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 

 

 

9. ΘΖΟΜΖ ΑΛΑΓΝΣΝ ΔΘΞΡΥΡΝ 

9.1 Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε γηα λα 

ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ 

θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ 

απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη θαιείηαη λα 

ππνγξάςεη ηε ζχκβαζε ν ακέζσο επφκελνο ζηελ θαηάηαμε ππνςήθηνο. Έθπησηνο, 

επίζεο, θεξχζζεηαη ν αλάδνρνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ π.δ. 28/1980. 

9.2 Ο αλάδνρνο δελ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε ή ηε 

ζχκβαζε φηαλ: 

α. Ζ ζχκβαζε δελ ππνγξάθηεθε ή ην δξνκνιφγην δελ εθηειέζηεθε ρσξίο δηθή ηνπ 

ππαηηηφηεηα. 

β. πληξέρνπλ ιφγνη αλσηέξαο βίαο. 

9.3 ηνλ αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ 

αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή 

εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: 

α. Θαηάπησζε, νιηθή ή κεξηθή, ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

β.     Δθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ζε βάξνο ηνπ εθπηψηνπ αλαδφρνπ, 

πξαγκαηνπνηείηαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980. 

Θάζε άκεζε ή έκκεζε πξνθαινχκελε δεκία ηνπ Γήκνπ Υεξζνλήζνπ ή ηπρφλ 

δηαθέξνλ πνπ ζα πξνθχςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ έθπησηνπ αλαδφρνπ. Ο 

θαηαινγηζκφο απηφο γίλεηαη αθφκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ πξαγκαηνπνηείηαη 

λέα κίζζσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδφκελα. 

ηελ πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκφο ηνπ θαηαινγηδφκελνπ πνζνχ γίλεηαη θαη κε 

βάζε ηηο αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

γ. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ κεηαθνξέα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηε 

παξ.7 ηνπ άξζξνπ 50 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980.  

9.4 ε πεξίπησζε πνπ ε εθηέιεζε δξνκνινγίνπ κεηαθνξάο καζεηψλ ζε βάξνο εθπηψηνπ 

κεηαθνξέα γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο 

ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ 

ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ 

ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ 

πνζφ. 

 

10. ΔΞΗΙΠΖ ΓΗΑΦΝΟΥΛ - ΔΦΑΟΚΝΠΡΔΝ ΓΗΘΑΗΝ  

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

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

εμ αθνξκήο ηεο, ε αλαζέηνπζα Αξρή θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα 



ειίδα 10 απφ 10 

 

θηιηθή επίιπζή ηνπο, ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηψλ 

ζπλαιιαθηηθψλ εζψλ. 

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

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

ηε ζχλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ – Δλαξκφληζε ηεο ειιεληθήο λνκνζεζίαο κε ηελ 

Οδεγία 89/665/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 21εο Ηνπλίνπ 1989 (L 395) θαη ηελ Οδεγία 

92/13/ΔΟΘ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 25εο Φεβξνπαξίνπ 1992 (L 76), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ 

κε ηελ Οδεγία 2007/66/ΔΘ ηνπ Δπξσπατθνχ Θνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 11εο 

Γεθεκβξίνπ 2007 (L 335). 

10.3 Οη ηπρφλ δηαθσλίεο πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

επηιχνληαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Λ.3463/2006, φπσο απηφ 

ηζρχεη κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Λ.3852/2010.  

 

Ξξσελ Ακεξηθαληθή Βάζε Γνπξλσλ, ……….2011 

 

ΔΓΘΟΗΘΖΘΔ 

Κε ηελ ππ’ αξηζ. 588/2011 απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Υεξζνλήζνπ 
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ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ 

ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΘΡΖΣΖ 

ΓΖΚΟ ΥΔΡΟΛΖΟΤ 

ΓΗΔΤΘΤΛΖ ΣΔΥΛΗΘΩΛ Τπεξεζηψλ 

 
 
 

ΑΛΝΗΘΡΝΠ ΓΗΔΘΛΖΠ ΓΖΚΝΠΗΝΠ ΚΔΗΝΓΝΡΗΘΝΠ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝΠ 
 

«ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚΝ ΣΔΟΠΝΛΖΠΝ ΓΗΑ ΡΝ ΠΣΝΙΗΘΝ ΔΡΝΠ 2011-

2012» 

 

 

ΞΑΟΑΟΡΖΚΑ Ε 

ΠΣΔΓΗΝ ΠΚΒΑΠΖΠ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ειίδα 2 απφ 3 

 

 
 
                                                                                                                Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                                                              Οικονομικών σπηρεσιών 

 

 
 

Ιωάννης Θ. Μαστοράκης 
    

 

ΑΠΟΔΕΚΣΕ  ΠΡΟ  ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

1. Δθνικό Τςπογπαθείο Τεύσορ διακηπύξευν Γημοζίυν Σςμβάζευν ηηρ 

Δθημεπίδαρ ηηρ Κςβεπνήζευρ. 

2. Δθημεπίδερ Αθηνών – Θεζζαλονίκηρ 

 Κέπδορ  

 Γενική Γημοππαζιών 

3. Δθημεπίδερ Νομού Ηπακλείος 

 Νέα Κπήηη      (ημεπήζια) 

 Παηπίδα           (ημεπήζια) 

 Πολιηεία          (εβδομαδιαία)  
 

ΔΧΣΔΡΙΚΗ ΓΙΑΝΟΜΗ 
1. Τεσνική Υπηπεζία ηος Γήμος 

2. Φ.Β3 
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Μ.Δ.Γ. 

Ακπιβέρ ανηίγπαθο 

Ο Γ/νηήρ Γιοικηηικών Υπηπεζιών 

 

 

Βαζιλάκηρ Νικόλαορ 

 


