
1 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 04/2018 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 

ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-19, 2019-20 & 2020-21 
 
 

  
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
Ταχ. Δ/νση: Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου 
Τ.Κ.:  411 10, ΛΑΡΙΣΑ 
Τηλ: 2413 506 206 
Fax: 2413 506 175 
Web: http://www.thessaly.gov.gr 
e-mail: oikonom@thessaly.gov.gr 

Πληροφ.: Β. Παπουλιάκος 
Τηλ.: 2413 506 201 

Λάρισα, 27/11/2018 
Αρ. Πρωτ.: 6880 
 
ΤΑΚΤΙΚΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧ. ΕΤΗ 2018-19, 2019-20 & 2020-21 
(CPV: 60130000-8 - Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών 
Μεταφορών Επιβατών) 

 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 04/2018 
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΤΟ ΕΣΗ∆ΗΣ: 67001 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ) 9.702.801,60 € 
Δικαίωμα προαίρεσης 10.746.113,60 € 
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 20.448.915,20 € 
ΦΠΑ (24%) 4.907.739,65 € 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 25.356.654,85 € 

 

  
 

ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ – 
ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΔΕΙΓΜΑ 
(ΝΑΙ-ΟΧΙ) 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ 
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ Ε.Ε. 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΣΤΟ 

ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ 28.11.2018 30.11.2018 30.11.2018 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ 30.11.2018 

 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 

Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών» όπως ισχύει 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας 
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

7. Τα κατώτατα όρια εφαρμογής της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, όπως ισχύουν από 01.01.2018 σύμφωνα 
με τον Κανονισμό (ΕΚ) με αριθμό 2017/2365 που δημοσιεύθηκε στο φύλλο L 337/19/19.12.2017 
της Επίσημης Εφημερίδας των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων 
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8. Την αριθ. 50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’/2018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 
από τις Περιφέρειες» όπως ισχύει 

9. Το Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α’ 64/4.5.2017)  «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών 
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών» 

10. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική 
ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 
διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

11. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» άρθρα 6, 9 

12. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνέδριο» άρθρο 35 «Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων» και το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε με το  ΦΕΚ Α’ 102 (26.08.2015) 

13. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

14. Την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ Β’ 1924/02.06.2017) Υπουργική Απόφαση «Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 

15. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού 
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

16. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

17. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 
(ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

18. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & 
αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων 
της διοίκησης 

19. Την αριθ. 2879/2018 (ΦΕΚ Β’ 879/13.03.2018) υπουργική απόφαση «Καθορισμός ημερήσιων και 
εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 
δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» όπως αυτή ισχύει. 

20. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της 
διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων 
συμβάσεων», όπως  ισχύει 

21. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της 
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις» 

22. Τις διατάξεις του εδαφίου δ΄ της παρ. 24 του άρθρου 2 του Ν.2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Ρύθμιση 
θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των ΤΕΙ κ.λπ.» 

23. Το Ν. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄) «Οργάνωση μεταφορών με λεωφορεία, κ.λπ.» 

24. Το άρθρο 1 του Ν. 2446/96 (ΦΕΚ 276 Α΄) Τροποποίηση του Ν. 711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) «Περί 
Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων και άλλες διατάξεις» 

25. Το Ν. 4070/2012 (ΦΕΚ Α΄ 82/10.04.2012) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 
Δημοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» όπως ισχύει 

26. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

27. Την αριθ. 339 απόφαση από το αριθ. 39/2012 Πρακτικό Συνεδριάσεως του Δημοτικού Συμβούλιου 
Λαρισαίων (ΑΔΑ: Β41ΦΩΛΞ-ΦΤΚ) με την οποία επήλθε ο χαρακτηρισμός του συνόλου της έκτασης 
του Καλλικρατικού Δήμου Λαρισαίων ως «αστικής περιοχής», προκειμένου να τύχουν εφαρμογής 
οι διατάξεις του Ν. 2963/2001 

28. Το αριθ. 2712/26.04.2018 έγγραφο προς τη Δ/νση Μεταφορών & Επικοινωνιών Π.Ε. Λάρισας για 
την γνωστοποίηση της διαθεσιμότητας τύπων επιβατικών οχημάτων δημόσιας χρήσης και τις 
προδιαγραφές προσβασιμότητας και το αριθ. 13864/23.05.2018 απαντητικό 
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29. Το αριθ. 1903/16.03.2018 έγγραφο προς Υπεραστικό ΚΤΕΛ Ν. Λάρισας ΑΕ & Αστικό ΚΤΕΛ Λάρισας 
ΑΕ για την παροχή των στοιχείων που αφορούν την ισχύουσα κατάσταση των τακτικών 
δρομολογίων που διενεργούν και τα αριθ. 779/11.05.2018 & 4388/φ32Α/23.03.2018 αντίστοιχα 
απαντητικά 

30. Το αριθ. 1579/02.03.2018 έγγραφο προς τις Α/θμια & Β/θμια Δ/νσεις Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας, 
για την παροχή των αναλυτικών υφιστάμενων και εκτιμώμενων (για το νέο σχ. έτος) στοιχείων 
δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών και τα αριθ. 3046/19.04.2018 & 8515/03.05.2018 αντίστοιχα 
απαντητικά 

31. Το αριθ. 1909/16.03.2018 έγγραφο προς τους Δήμους του Ν. Λάρισας αναφορικά με τη 
δυνατότητα διάθεσης κατάλληλων ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων για τη μεταφορά μαθητών και 
τα αριθ. αντίστοιχα απαντητικά 2062/16.03.2018 (Αγιάς), 4094/22.03.2018 (Ελασσόνας), 
4706/21.03.2018 (Κιλελέρ), 12090/26.03/2018 (Λαρισαίων), 2120/12.04.2018 (Τεμπών), 
10271/25.10.2018 (Τυρνάβου), 3242/11.05.2018 (Φαρσάλων). 

32. Το γεγονός ότι δεν έχουν χορηγηθεί ακόμη στοιχεία για την εφαρμογή του προγράμματος της 
διδασκαλίας του αντικειμένου της κολύμβησης 

33. Το αριθ. οικ.189/31.05.2018 έγγραφο του Γραφείου Γενικού Γραμματέα ΥΠΕΠΘ περί μεταφοράς 
μαθητών από Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας Προσφύγων 

34. Το αριθ. Φ.20.3/6894/04.06.2018 έγγραφο της Περιφερειακής Δ/νσης Εκπαίδευσης Π/θμιας και 
Δ/θμιας Εκπ/σης Θεσσαλίας για τη Μεταφορά μαθητών από τα Ανοιχτά Κέντρα Φιλοξενίας  
Προσφύγων 

35. Το σχεδιασμό της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας για τη μεταφορά των μαθητών. 

36. Την αριθ. 6168/25.10.2018 (ΑΔΑ ΩΛΚΔ7ΛΡ-ΟΜΛ) διαπιστωτική απόφαση του Περιφερειάρχη 
Θεσσαλίας «Καθορισμός μεταφοράς των μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Λάρισας για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20, 2020-21» 

37. Τις τιμές που παρέχει το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καύσιμων -  Εβδομαδιαίο Δελτίο 
Επισκόπησης Τιμών Καύσιμων του Υπ. Ανάπτυξης 

38. Το αριθ. 6187/26.10.2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας 
στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: 18REQ003964074) 

39. Την με αριθμό 2008/2018 (Πρακτικό 41
ο
/01.11.2018 – Θέμα 58

ο
 - ΑΔΑ: ΩΛΠ27ΛΡ-ΩΣ2) απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας περί έγκρισης δαπάνης & όρων διενέργειας 
διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. 
Λάρισας έως και το σχολικό έτος 2020-21 

40. Τη με α/α 2201 αρ. πρ. 6510/08.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθ. καταχ. στο 
βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής: α/α βεβαίωσης 2267 - ΑΔΑ ΩΒΒ17ΛΡ-Κ3Σ – ΑΔΑΜ 
εγκεκριμένου: 18REQ004000820) 

41. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές 
πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις 
όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 

42. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης από 
τις οικίες τους προς τις σχολικές δομές του Ν. Λάρισας (και αντίστροφα) και την ανάθεση 
δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς για τις περιπτώσεις που δεν δύνανται να 
εξυπηρετηθούν από τους λοιπούς κατά προτεραιότητα τρόπους. 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΤΑΚΤΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 
με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή (το 
υψηλότερο ακέραιο ποσοστό % έκπτωσης επί του προϋπολογισμού των 
τμημάτων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά), για την ανάθεση δημοσίων 
συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς των μαθητών πρωτοβάθμιας & 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας από τον τόπο κατοικίας τους στη 
σχολική τους μονάδα και αντίστροφα για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 
2020-21 (έως 31.08.2021. 
 
 

Ο προϋπολογισμός του διαγωνισμού ανέρχεται σε 9.702.801,60 € άνευ 
ΦΠΑ + 2.328.672,38 € (ΦΠΑ 24%) = 12.031.473,98 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
(24%). 
 Η συνολική δέσμευση που περιλαμβάνει επιπλέον δαπάνη προαίρεσης 
ανέρχεται σε 20.448.915,20 € άνευ ΦΠΑ + 4.907.739,65 € (ΦΠΑ 24%) = 
25.356.654,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (24%). 
 

Οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέσουν προσφορά για το σύνολο ή και για 
τμήματα του προκηρυσσόμενου αντικειμένου σύμφωνα με την ομαδοποίηση που 
παρατίθεται στην παρούσα. 
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους υποψηφίους οικονομικούς φορείς 
ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στο Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ Α’ 120/29.05.2013), στην αριθ. 56902/215 
(ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας 
του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και 
στο Ν. 4412/2016 όπως ισχύει. 
 
- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. είναι η:  
Παρασκευή 30.11.2018 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  
Πέμπτη 10.01.2019 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  
Τετάρτη 16.01.2019 και ώρα 09:30. 

 
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά 

περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα,  είναι το Γραφείο 205 της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα 
Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2ος όροφος). 

 
  
 Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & 
δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση μέσω: (α) της διαδικτυακής πύλης του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 
www.promitheus.gov.gr και (β) της διαδικτυακής πύλης της Αναθέτουσας Αρχής: 
www.thessaly.gov.gr στη διαδρομή: Εφημερίδα της υπηρεσίας →  
Διακηρύξεις/Προκηρύξεις. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/




5 

 
 Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η 
δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 
 
 
 Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με 
υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 6 του 
Ν.4155/2013 και στην αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές 
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 
 Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με τους όρους των συνημμένων 
Παραρτημάτων, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα της παρούσας 
Απόφασης. 
 
 Ο χρόνος ισχύος των προσφορών είναι διακόσιες εβδομήντα (270) 
ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. 
τουλάχιστον μέχρι τις 13.10.2019). 
 
 Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί (αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών) 
από Τριμελή Επιτροπή που συγκροτήθηκε σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 
(ΦΕΚ 226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που 
εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής. 
 
 
 
 
 
 

 
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΑΡΘΡΟ 1 – ΟΡΙΣΜΟΙ 

Οι ακόλουθοι όροι θα έχουν τις έννοιες που τους αποδίδονται στη συνέχεια: 
- Αναθέτουσα Αρχή: Η Περιφέρεια Θεσσαλίας (Οικονομική Επιτροπή) που 

εδρεύει στη Λάρισα. 
- Αποφασίζον όργανο: Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Θεσσαλίας 
- Αρμόδια Υπηρεσία που Διενεργεί το Διαγωνισμό: Η Διεύθυνση Οικονομικού 

Περιφέρειας Θεσσαλίας. 
- Αρμόδια Επιβλέπουσα Υπηρεσία: Η Διεύθυνση Οικονομικού Περιφερειακής 

Ενότητας Λάρισας. 
- Επιτροπή Διενέργειας Διαγωνισμού (ΕΔ): Το αρμόδιο συλλογικό όργανο για 

την αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών που κατατίθενται στο 
πλαίσιο του διαγωνισμού. 

- Οικονομικός Φορέας: Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο ή ένωση αυτών των 
προσώπων ή/και φορέων, συμπεριλαμβανομένων των προσωρινών 
συμπράξεων επιχειρήσεων, που προσφέρει στην παροχή υπηρεσιών. 

- Τμήματα διαγωνισμού: Το αντικείμενο του διαγωνισμού υποδιαιρείται σε 
τμήματα, για τα οποία είναι δυνατή η υποβολή προσφοράς (τμηματική 
προσφορά). Τα τμήματα είναι είτε ομάδες δρομολογίων ή και μεμονωμένα 
δρομολόγια. 

- Προσωρινός Ανάδοχος (ή Μειοδότης): Ο υποψήφιος του οποίου η 
προσφορά αξιολογήθηκε ως η νομίμως συμφερότερη (βάσει τιμής) 
συγκριτικά με αυτές των υπολοίπων στο συγκεκριμένο τμήμα. 

- Ανάδοχος: Ο οικονομικός φορέας στον οποίο έχει ανατεθεί με δημόσια 
σύμβαση η παροχή υπηρεσιών. 

- Κατακύρωση: Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής με την οποία 
αναδεικνύεται ο Ανάδοχος. 

- Προαίρεση: Το μονομερές δικαίωμα (option) για τροποποίηση ή για χρονική 
επέκταση της σύμβασης. 

- Προϋπολογισμός (διαγωνισμού): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή 
ως μέγιστη πιθανή δαπάνη για την υλοποίηση, άνευ προαίρεσης (βάσει της 
οποίας διενεργείται ο διαγωνισμός) 

- Προϋπολογισμός (συνολικός): Η εκτιμώμενη από την Αναθέτουσα Αρχή ως 
δυνητική δαπάνη για την υλοποίηση του προκηρυσσόμενου έργου 
συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης. 

- Συμβατικό Τίμημα: Η τιμή προσφοράς στην οποία θα κατακυρωθεί ο 
διαγωνισμός για κάθε τμήμα. 

- Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
- Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.: Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
- Ψηφιακή Υπογραφή: Το πιστοποιημένο (ως προς τη γνησιότητα) και 

ταυτοποιημένο ηλεκτρονικό αποτύπωμα ενός ψηφιακού μηνύματος ή 
εγγράφου σε ηλεκτρονική μορφή. 

- pdf: Portable Document Format: Μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

- ΕΕΕΣ ή ESPD: Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης που αποτελεί 
τυποποιημένο έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης που συμπληρώνεται και 
υποβάλλεται με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις της διακήρυξης.  
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που 
παρέχεται ως έντυπο στο διαδίκτυο από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. 
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ΑΡΘΡΟ 2: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Το αντικείμενο της παρούσας διακήρυξης είναι η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 
των μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας 
από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τα 
σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21 (έως 31.08.2021) για τις διαδρομές οι 
οποίες αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’). 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
Ο προϋπολογισμός χωρίς το δικαίωμα προαίρεσης, ανέρχεται σε 9.702.801,60 € 
άνευ ΦΠΑ και προέρχεται από την αναγωγή του εκτιμώμενου ημερησίου κόστους 
μεταφοράς για 465 ημέρες. 
 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
Στην παρούσα προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης προαίρεσης ύψους 75% για 
τροποποιήσεις του αντικειμένου μεταφοράς (μεταβολές διαδρομών, αύξηση 
καυσίμου, ένταξη συνοδών κλπ) και επιπλέον ποσού για την πεντάμηνη χρονική 
παράταση του αντικειμένου (αναλογεί σε 95 επιπλέον ημέρες μεταφοράς μετά την 
31η Αυγούστου 2021, φτάνοντας τις ημέρες μεταφοράς σε 560 συνολικά). Η σχετική 
προαίρεση, προασαυξάνει ανάλογα την ανώτατη εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων, 
το σκέλος των εγγυήσεων καθώς και το συνολικό δεσμευόμενο ποσό. 
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

1 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές μονάδες 
που ανήκουν στην αστική περιοχή του Δήμου 
Λαρισαίων και διενεργούνται αποκλειστικά 
εντός αυτής 

λεωφορεία, 
mini bus 

3 106.931,40 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

2 
ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές μονάδες 
που ανήκουν στο Δήμο Ελασσόνας και στο 
Δήμο Τυρνάβου. 

λεωφορεία, 
mini bus 

36 1.634.977,20 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

3 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές μονάδες 
που ανήκουν στο Δήμο Αγιάς, στο Δήμο 
Κιλελέρ, στο Δήμο Τεμπών, στο Δήμο 
Φαρσάλων και για τμήμα των οποίων 
διενεργείται (καταλήγει) στο Δήμο Λαρισαίων. 

λεωφορεία, 
mini bus 

61 
2.503.834,35 

 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

4 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων από το Ανοιχτό Κέντρο 
Φιλοξενίας Προσφύγων Κουτσόχερου 
Λάρισας προς και από σχολικές μονάδες της 
Λάρισας 

λεωφορεία, 
mini bus 

5 221.767,80 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

5 

Όλα τα δρομολόγια με ΤΑΞΙ και για εκείνα τα 
δρομολόγια με λεωφορεία-μικρά λεωφορεία 
με προορισμούς σχολικές μονάδες ΣΜΕΑ, 
ΕΠΑΛ και το Μουσικό σχολείο Λάρισας. 

λεωφορεία, 
mini bus, 
ταξί 

239 5.235.290,85 

Για οποιοδήποτε, 
οσαδήποτε ή και 
στο σύνολο των 
δρομολογίων της 

ομάδας 

 Σύνολο  344 9.702.801,60  

Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς μπορούν να καταθέσουν προσφορά 
τμηματικά ή και στο σύνολο. 

Για κάθε μια από τις τέσσερις πρώτες ομάδες, η προσφορά υποβάλλεται για 
το σύνολό της, ενώ για την πέμπτη η προσφορά μπορεί να υποβληθεί για το σύνολο 
ή και για επιμέρους δρομολόγια, με καταβολή της αναλογούσης εγγύησης 
συμμετοχής, η οποία ανέρχεται στο 1% επί της αντίστοιχης εκτιμωμένης αξίας 
(συμπεριλαμβανομένων των προαιρέσεων) άνευ ΦΠΑ, στρογγυλοποιημένη προς τα 
κάτω (μηδενικά δεκαδικά ψηφία). 

Οι αναλυτικοί πίνακες με τα αντίστοιχα ημερήσια και συνολικά κόστη παρατίθενται 
στο Παράρτημα Α’. 
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ΑΡΘΡΟ 3 – ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις 
νομικών ή / και φυσικών προσώπων, συνεταιρισμοί, κοινοπραξίες εταιρειών ή υπό 
σύσταση των ανωτέρω με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα 
του ενός πρόσωπα, φυσικά ή νομικά, που υποβάλλουν από κοινού υποψηφιότητα 
και δραστηριοποιούνται νομίμως επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσης, 
που έχουν συσταθεί και λειτουργούν νόμιμα σύμφωνα με την Ελληνική Νομοθεσία ή 
έχουν συσταθεί σύμφωνα με την νομοθεσία κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Ε.Ε.) και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την 
καταστατική έδρα τους στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ε.Ε.) ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή δικαιούμενα συμμετοχής στο 
διαγωνισμό με βάση τη νομοθεσία τρίτων χωρών που έχουν κυρώσει τη Συμφωνία 
περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου η οποία 
κυρώθηκε με το Ν. 2513/97 καθώς και της Αυστραλίας. 
[Ειδικότερα για την ένωση προμηθευτών που υποβάλλει κοινή προσφορά, αυτή 
υπογράφεται υποχρεωτικά από όλους τους προμηθευτές που αποτελούν την ένωση, 
είτε από εκπρόσωπο τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην 
προσφορά είναι απαραίτητο να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής 
του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών]. 
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 
απαιτείται να: 
 διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το 
οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο 
οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην 
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 
910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και 
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) 
και 

 να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. - διαδικτυακή πύλη 
www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία εγγραφής: 
Οι οικονομικοί φορείς αιτούνται μέσω της ιστοσελίδας συστήματος και από τον 
σύνδεσμο «Εγγραφείτε ως οικονομικός φορέας», την εγγραφή τους σε αυτό 
(παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης 
του) ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

 Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου 
(ΑΦΜ) ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της 
Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
οι οποίοι δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
αιτούνται την εγγραφή τους συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ 
(VAT Ιdentification Number) και ταυτοποιούνται με χρήση των 
διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα. Εφόσον γίνει η 
ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 

http://www.promitheus.gov.gr/




10 

 Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους 
και ταυτοποιούνται από τη ΓΓΕ αποστέλλοντας: 
- είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση 

στην ελληνική. 
- είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη 

μετάφραση στην ελληνική, όπως αυτά προσδιορίζονται στα 
Παραρτήματα του Ν. 4412/2016, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους 
όρους στο κράτος μέλος εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα 
οποία  να δηλώνεται / αποδεικνύεται η εγγραφή του σε επαγγελματικό ή 
εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών 
και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην αρμόδια 
υπηρεσία. 

Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες 
ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος. 
 Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του. Εφόσον το 
αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο 
ενεργοποίησης λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην 
ενεργοποίηση του λογαριασμού του. 
Στη διαδικτυακή πλατφόρμα του διαγωνισμού, οι Οικονομικοί Φορείς 
(υποψήφιοι) μπορούν να μεταφορτώσουν το αρχείο με τις οδηγίες χρήσης, 
αλλά και αιτηθούν (με τη συμπλήρωση και υποβολή της επίσης διαθέσιμης 
φόρμας) την εκπαίδευσή τους στο σύστημα. 
Αυτή η εκπαίδευση, διενεργείται αποκλειστικά από την Γενική Γραμματεία 
Εμπορίου, στην οποία αποστέλλονται συγκεντρωτικά τα αιτήματα εκπαίδευσης 
από τον χειριστή του διαγωνισμού, με στόχο η διεξαγωγή της εκπαίδευσης να 
πραγματοποιείται το νωρίτερο 10 ημέρες και το αργότερο 6 ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 
 
 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη 
του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για 
έναν από τους ακόλουθους λόγους 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 
2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ 
L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με 
την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
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Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με 
το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 
1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με 
το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί 
 μη καταδίκης: 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

 όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί 
από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την 
εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με 
τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του 
όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις 
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εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους 
ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

 όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο 

iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 εάν η αναθέτουσα αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που 
οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες 
με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού. 
Σε αυτή την κατηγορία υπάγεται και η περίπτωση της παράλληλης 
συμμετοχής στο διαγωνισμό ως μέλος ή μέρος έτερης προσφοράς 
οποιουδήποτε φυσικού ή νομικού προσώπου ή εταιρικού σχήματος στο 
διαγωνισμό. 

 εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των 
κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι 
σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ 
εφαρμογή διαδικασίας 

 αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού: όταν ο προσφέρων είναι ανώνυμη 
εταιρεία (Α.Ε.) και δεν τηρεί την υποχρέωση περί ονομαστικοποίησης 
των μετοχών μέχρι φυσικού προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του 
Ν.3310/2005). [Της υποχρέωσης αυτής εξαιρούνται, κατά την παρ. 3 του 
άρθρου 8 του νόμου αυτού, οι εταιρίες που είναι εισηγμένες στα 
χρηματιστήρια κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (Ο.Ο.Σ.Α.) και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου 
τους] 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  
Ειδικά για τα δρομολόγια για τα οποία κατατίθεται προσφορά που αφορά 
Επιβατηγά Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, απαιτείται: 

 να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής 
μονάδας, δηλαδή (κατ’ ελάχιστον) είτε η επιβίβαση είτε η αποβίβαση να 
βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για το 
όποιο τμήμα (δρομολόγιο) κατατίθεται η προσφορά. 

 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους 
για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

 Σε ό,τι αφορά τα ΟΧΗΜΑΤΑ της προσφοράς απαιτείται: 

- να λειτουργούν νομίμως διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια 
κυκλοφορίας 

- να είναι σε επαρκή αριθμό, έτσι ώστε να υλοποιείται ενδεδειγμένα το 
μεταφορικό έργο της προσφοράς 

- να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων για τη μεταφορά 

- να έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη 

- να διαθέτουν το πλέον πρόσφατο πιστοποιητικό καταλληλότητας - 
δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ 

- να είναι διαθέσιμα είτε ως ιδιόκτητα, είτε ως παραχωρούμενα, είτε 
ως μισθωμένα ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, με ή χωρίς 
αντάλλαγμα κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς1 

- η δέσμευση για την αναπλήρωσή τους (στο μέτρο που είναι δυνατό 
δεδομένων πχ των περιορισμών της έδρας των ΕΔΧ) 

 Σε ό,τι αφορά τους ΟΔΗΓΟΥΣ της προσφοράς: 

- να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης 

- να διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης και να είναι υγιείς (ικανοί για 
οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική 
νομοθεσία 

 Σε ό,τι αφορά τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της προσφοράς: 

- να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ιατρικού ελέγχου 
προσωπικού, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 
της αριθμ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-
2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας. 

 Σε ό,τι αφορά (από κοινού) τους ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της 
προσφοράς: 

- να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα 

- να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς 
σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας 
απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 
παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε 

                                                           
1 Βλ. Άρθρο 5 «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» και ειδικότερα στην περ. ζ) όπως και στην Σημείωση 
της τρίτης παραγράφου της σελ. 20, όπου θα πρέπει τα αντίστοιχα αποδεικτικά μέσα να είναι και 
ισχύοντα και στη διάθεση του προσφέροντα προ της ημερομηνίας κατάθεσης της προσφοράς. 
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ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης 
παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), 
εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι 
αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

- να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και 

- να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4 - ΥΠΟΒΟΛΗ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 Όσοι επιθυμούν να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό, απαιτείται να καταρτίσουν 
και να υποβάλουν ηλεκτρονικά, με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ) μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr προσφορά με τα απαραίτητα 
δικαιολογητικά και ό,τι άλλο απαιτείται από την παρούσα διακήρυξη, στο 
Σύστημα, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα 
διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα των παρ.4 και 6 του άρθρου 92  και του άρθρου 93 του νόμου 
4412/8-8-2016 καθώς και στις διατάξεις της αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 
Β’/02.06.2017) Υ.Α. 

 Σε περίπτωση που οι υποψήφιοι οικονομικοί φορείς, επιθυμούν για οποιοδήποτε 
λόγο να διαφοροποιήσουν την υποβληθείσα προσφορά τους, έχουν τη 
δυνατότητα απόσυρσής της από το σύστημα οποιαδήποτε στιγμή πριν την 
καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, 
αποστέλλοντας έγκαιρα αίτημα (σε μορφή ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου PDF) με τη μορφή συστημικού μηνύματος μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος προς την Αναθέτουσα Αρχή 
αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ). Η αρμόδια υπηρεσία  (και εφόσον υπάρχει 
εύλογος διαθέσιμος χρόνος) θα προβεί στον αποκλεισμό της υποβληθείσας 
προσφοράς ώστε να ξανα-υποβληθεί από τον υποψήφιο. Οποιαδήποτε 
εναλλακτική μορφή επικοινωνίας δεν θα λαμβάνεται υπόψη από την 
Αναθέτουσα Αρχή. 

 Στην περίπτωση κατά την οποία προκύψει πιστοποιημένη (από την αρμόδια 
αρχή) τεχνική αδυναμία λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, τέτοια που να προκαλεί 
αποκλεισμό οικονομικών φορέων από την εμπρόθεσμη κατάθεση προσφοράς 
(παρότι αποδεδειγμένα προσπάθησαν περί τούτου), η Διεύθυνση Οικονομικού 
(κατόπιν της σχετικής εξουσιοδότησης που της χορηγήθηκε), δύναται να 
μεταθέσει την καταληκτική ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών.  

 
 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής: 

(1) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική 
Προσφορά» και 

(2) ένας (υπο)φάκελος* µε την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 
*(υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα. 
 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

Στον (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται η εγγύηση συμμετοχής, και όλα τα απαιτούμενα κατά το 
στάδιο υποβολής της προσφοράς δικαιολογητικά καθώς και τα ΤΕΧΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
της προσφοράς. Συγκεκριμένα, στον προαναφερόμενο (υπο)φάκελο 
περιλαμβάνονται: 

1.1. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί µε την προσφορά τους, 
εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα εξής δικαιολογητικά 
σε μορφή αρχείου τύπου .pdf σύμφωνα µε την αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 
Β’/02.06.2017) Υ.Α. «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 
Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω: 

(1) Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό ύψους 1% (με 
στρογγυλοποίηση δεκαδικών προς τα κάτω) της προεκτιμώμενης 
αξίας της σύμβασης2 (δηλ. αρχικό προϋπολογισμό συν τις 
προαιρέσεις) εκτός ΦΠΑ για τα δρομολόγια για τα οποία 
υποβάλλεται η προσφορά (βλ. Άρθρο 6 & πίνακες στο Παράρτημα 
Α’).   
Η Εγγύηση συντάσσεται σύμφωνα με το υπόδειγμα του 
Παραρτήματος Γ’ της Διακήρυξης, πρέπει να ισχύει τουλάχιστον 
μέχρι τις 12 Νοεμβρίου 2019 και προσκομίζεται στην υπηρεσία 
διενέργειας του διαγωνισμού σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός 
τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή (σημ.: 
όχι από την καταληκτική ημ/νία του διαγωνισμού). 

(2) Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ψηφιακά 
υπογεγραμμένο3 από τον/τους υπόχρεο/ους όπως αυτό έχει 
προσαρμοσθεί για το συγκεκριμένο διαγωνισμό και αποτελεί 
ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 
και με σκοπό την προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες 
οικονομικοί φορείς πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής στο 
διαγωνισμό.  
Επισημαίνονται τα εξής:   
 Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ 
το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείου τύπου XML, στη 
διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και του 

                                                           
2 Ο υπολογισμός της εκτιμώμενης αξίας μιας σύμβασης βασίζεται στο συνολικό πληρωτέο ποσό, χωρίς ΦΠΑ, όπως 

εκτιμάται από την αναθέτουσα αρχή, συμπεριλαμβανομένου κάθε τυχόν δικαιώματος προαιρέσεως ή τυχόν 
παρατάσεων της σύμβασης, όπως ορίζουν ρητά τα έγγραφα της σύμβασης. 
3 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου 

του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 
του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του 
οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως 
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς 
το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 
συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 
 Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να 
συνυπογράφουν ψηφιακά όλα τα υπόχρεα πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους 
νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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οποίου η αποτύπωση αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’).  
 Σε ό,τι αφορά το Μέρος V «Περιορισμός του αριθμού των 
πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων» δεν απαιτείται 
απάντηση (δεν αφορά την παρούσα), ενώ τυχόν συμπλήρωση αυτού 
αλλά και πεδίων που δεν απαιτούνται δεν αποτελούν λόγο 
αποκλεισμού.  
 Ο οικονομικός φορέας μπορεί να απαντήσει μόνο στο πεδίο 
«α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής» του Μέρους ΙV 
του ΕΕΕΣ (δηλώνοντας έτσι ότι ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής και χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει 
οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV).  

  Προς διευκόλυνση, στα συνημμένα του διαγωνισμού στο 
ΕΣΗΔΗΣ επισυνάπτεται έγγραφο με τις διαδικασίες συμπλήρωσης & 
υποβολής.  

(3) Την Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 
(Α΄ 75), ψηφιακά υπογεγραμμένη και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΣΤ’ «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ» 
στην οποία θα συμπληρώσουν τα τμήματα (ομάδες ή δρομολόγια) 
για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, και τα στοιχεία των 
μεταφορικών μέσων (για τα επιβατηγά ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) επιβάλλεται η 
αντιστοιχία του οχήματος με το συγκεκριμένο δρομολόγιο για τον 
έλεγχο της έδρας-διοικητικής μονάδας). 

- Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών 
φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 
σύμβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους 
εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
1.2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Στον (υπό)φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», 
υποβάλλονται επίσης ηλεκτρονικά τα κάτωθι: 
 Ο υποψήφιος συμπληρώνει την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος σχετικά με τη συμμόρφωσή του απέναντι στις τεχνικές 
προδιαγραφές - υποχρεώσεις της Διακήρυξης για την υλοποίηση της 
Σύμβασης. 
 Οι ανωτέρω τεχνικές προδιαγραφές – υποχρεώσεις παρατίθενται 
αναλυτικά στο Παράρτημα Β’ της παρούσας. 
 Η συμμόρφωση του υποψηφίου με αυτές πιστοποιείται με την 
καταφατική απάντησή του στο σύστημα (ΝΑΙ) και την παραπομπή σε 
ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό Υπεύθυνη Δήλωση 
(άρθρου 8 Ν.1599/1986), η οποία και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-
φάκελο «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά». Το κείμενο 
της συμμόρφωσής του αναγράφεται στο τέλος του Παραρτήματος Β’. 
 Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει (με εντολή του υποψηφίου) 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf (επονομαζόμενο και ως 
«εκτύπωση» Τεχνικής Προσφοράς Προμηθευτή), το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον ίδιο υπο-φάκελο. 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το 
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σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ 
νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

 
2. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ (ΥΠΟ)ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 
Η οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον 
(υπό) φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική 
ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. 

 Σε αυτήν (σ.σ. την ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος), ο υποψήφιος 
καταχωρεί το αντίστοιχο προσφερόμενο ημερήσιο κόστος μεταφοράς σε 
ευρώ άνευ ΦΠΑ το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή της επί τοις εκατό 
(%) έκπτωσης.  
Λόγω περιορισμών στην ταξινόμηση των δεδομένων της πλατφόρμας, 
παρατίθενται αρχικά τα ανεξάρτητα δρομολόγια της Ομάδας 5 και 
ακολουθούν οι Ομάδες 1, 2 και 3, η καθεμία ως μια (1) γραμμή καθώς η 
προσφορά σε αυτές γίνεται στο σύνολο. 
[Εναλλακτικά –ιδιαίτερα για μεγάλο πλήθος δρομολογίων- και με βάση την 
υπάρχουσα υποδομή του ΕΣΗΔΗΣ, δίνεται στον υποψήφιο η δυνατότητα εξαγωγής 
των προκηρυχθέντων ειδών σε μορφή λογιστικού φύλλου, στο οποίο μπορούν να 
καταχωρηθούν οι προσφερόμενες τιμές και στη συνέχεια να το επανεισάγει 
συμπληρωμένο στο σύστημα]. 

 Επιπλέον, στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» και επί 
ποινή απορρίψεως, ο υποψήφιος υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf το συμπληρωμένο και ψηφιακά υπογεγραμμένο «ΤΕΥΧΟΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» σύμφωνα με το σχετικό Υπόδειγμα 
(Παράρτημα Ζ’), το οποίο είναι διαθέσιμο σε ηλεκτρονική–επεξεργάσιμη 
μορφή. 
Σε αυτό, αποτυπώνει τα ζητούμενα στοιχεία του δρομολογίου ή της ομάδας, 
το % ποσοστό έκπτωσης που προσφέρει καθώς και το αντίστοιχο ημερήσιο 
κόστος μεταφοράς σε ευρώ το οποίο προκύπτει μετά την εφαρμογή της 
έκπτωσης (το οποίο και πρέπει να ταυτίζεται με την παραπάνω συστημική 
καταχώρηση).  

 
 Στη συνέχεια (με εντολή του υποψηφίου) το σύστημα παράγει σχετικό 
ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου τύπου .pdf (επονομαζόμενο και ως 
«εκτύπωση» Οικονομικής Προσφοράς Προμηθευτή) το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα στον υπο-φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά». 
 Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 

συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου 
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα 
και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf. 

 
Επισημαίνεται ότι η γνωστοποίηση οικονομικών στοιχείων της προσφοράς πριν 

τη διενέργεια της αποσφράγισης των οικονομικών υπο-φακέλων, συνεπάγεται 
απόρριψη της προσφοράς στο σύνολό της, οπότε εφιστάται η προσοχή στην 
επιλογή του υπο-φακέλου για κάθε αναρτώμενο αρχείο. 
 Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς εκδίδεται από το 
σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. 
 Μετά την κατάθεση της προσφοράς, οι διαγωνιζόμενοι παρέχουν διευκρινήσεις 
μόνον όταν αυτές ζητούνται από την αρμόδια Γνωμοδοτική Επιτροπή. 
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ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΝΤΥΠΗ ΜΟΡΦΗ 
 Όπως προβλέπεται, τα περιεχόμενα των προσφορών υποβάλλονται από τον 
υποψήφιο ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου *.pdf και όταν υπογράφονται από 
τον ίδιο φέρουν ψηφιακή υπογραφή. 
 Επιπρόσθετα, προσκομίζονται ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ και σε έντυπη μορφή 
εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ (σ.σ. όχι 
την καταληκτική ημερομηνία) τα δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία που έχουν 
υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά τα οποία: 

 δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα (υποψήφιο) 
και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή, 

 δεν έχουν εκδοθεί από τις δημόσιες αρχές και τους φορείς της παρ. 2 του 
άρθρου 11 του ν. 2690/1999, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 
4250/2014, ώστε να μην υπάρχει υποχρέωση επικύρωσης των αντιγράφων 
τους. 

 Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι: η εγγύηση συμμετοχής, έγγραφα που 
έχουν εκδοθεί από συμβολαιογράφους ή ιδιωτικούς φορείς, πιστοποιητικά 
ποιότητας κλπ. 
Οι απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις της παρούσας διακήρυξης 
υπογράφονται ψηφιακά από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και έτσι δεν 
απαιτείται σχετική θεώρηση. 
 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην 
Ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική 
Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, 
πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 
 
Υποβολή δικαιολογητικών σύμφωνα με το ν. 4250/2014 
Επισημαίνεται ότι όσον αφορά την υποβολή δικαιολογητικών συμμετοχής και 
κατακύρωσης στην Αναθέτουσα Αρχή έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 1 
του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α' 74), με τις οποίες τροποποιήθηκαν οι διατάξεις του 
άρθρου 1 και των παρ. 3 και 4 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α' 45). 
Ειδικότερα: 
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των 
ακριβών αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις 
υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
Ν.4250/2014. 
Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά 
έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να 
υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων 
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι 
νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν 
επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του 
Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) όπως ισχύει. Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και 
εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με 
συγκεκριμένη επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς 
συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες. 
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών 
εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013) όπως ισχύει, καθώς και 
ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 
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θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του 
νόμου 4250/2014. 
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα 
των δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους. 
 
 
 Υποβάλλονται δε, υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ 
ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ στην κάτωθι διεύθυνση. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

1.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 
ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ, FAX. 

1.2 Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

1.3 Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. 
ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧ. ΕΤΗ 2018-19, 2019-20 & 2020-21» 

1.4 Την ένδειξη: 
Αριθμός Διακήρυξης: 04/2018 

1.5 Την ένδειξη: 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5 – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, σύμφωνα με το άρθρο 103 του ν. 
4412/2016, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός 
προθεσμίας των είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του 
αποστέλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείου 
τύπου .pdf και σε φάκελο με σήμανση «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης», τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά των παραγράφων του παρόντος άρθρου, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία που προβλέπεται στην 
παρούσα Διακήρυξη. 
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  Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις 
σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει 
την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ ανώτατο όριο 
για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (άρθρο 103 Ν. 4412/2016). 
 

Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης (μειοδότη), θα πρέπει να έχουν εκδοθεί 
μετά την ημερομηνία της ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την υποβολή τους ή να 
βρίσκονται σε ισχύ (εφόσον αναγράφουν ημερομηνία ισχύος) κατά την 
ημερομηνία της ηλεκτρονικής πρόσκλησης για την υποβολή τους. 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Ειδικά για τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων ζ) Ι5, Ι6, 
Ι7 (από τα οποία προκύπτει ότι τα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προ της υποβολής 
της προσφοράς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης 
δημοσίων συμβάσεων): Οι προσφέροντες θα πρέπει να τα διαθέτουν ήδη και εν ισχύ 
μέχρι την υποβολή της προσφοράς, παρότι ως αποδεικτικά μέσα κατατίθενται στο 
στάδιο της κατακύρωσης. 

Στην αντίθετη περίπτωση, η κατάθεση δικαιολογητικού αυτής της 
κατηγορίας με ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής της προσφοράς 
συνεπάγεται ότι το όχημα δεν ήταν διαθέσιμο, κατατάσσοντας έτσι το σκέλος αυτό 
υπό το καθεστώς της στήριξης σε τρίτους ή υπεργολαβίας (το οποίο δεν μπορεί να 
δηλωθεί οψίμως). 

 
 Τα δικαιολογητικά (που δεν έχουν ισχύ ως αυτοτελή ηλεκτρονικά αρχεία) 
προσκομίζονται από τον προσφέροντα εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το 
διαγωνισμό. 
 Υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο με τα στοιχεία του διαγωνισμού 
(πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό και αριθμός της 
Διακήρυξης) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 
 Επισημαίνεται ότι τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά 
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί ηλεκτρονικά και απαιτούνται να 
προσκομιστούν στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό εντός της ανωτέρω 
αναφερόμενης προθεσμίας, είναι τα δικαιολογητικά και τα στοιχεία που δεν φέρουν 
έγκυρη ψηφιακή υπογραφή από τον αντίστοιχο εκδότη. 

Σε κάθε περίπτωση, ισχύουν οι ισχύουσες διατάξεις του ν. 4412/2016. 
 

Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

α) απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει 
αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική 
αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται 
οι προϋποθέσεις σε ό,τι αφορά την μη ύπαρξης αμετάκλητης καταδικαστικής 
απόφασης για τις περιπτώσεις που περιγράφονται στην παρούσα (σελ. 10-11). 

 Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο. 
Ειδικότερα προσκομίζονται ποινικά μητρώα που αφορούν: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών 
κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), 
τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, 
καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
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γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 

β) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι 
φορολογικά ενήμερος. 

 
γ) πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους οικείους 

ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από το 
οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε περίπτωση 
για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης. 

 
δ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε., από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του 
οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης www.sepenet.gr.  
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού από το 
Σ.Ε.Π.Ε.: Ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου ενώπιον 
συμβολαιογράφου ή Ειρηνοδίκη, όπου θα βεβαιώνεται δεν έχουν εκδοθεί 
πράξεις επιβολής προστίμου σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό 
διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής προσφορών ή εάν έχουν εκδοθεί, την ημερομηνία, τη βαρύτητα και 
το ύψος του προστίμου που έχει επιβληθεί (ώστε να αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει 
στους σωρευτικούς λόγους αποκλεισμού). 

 
ε) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ αρμόδιο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού φορέα) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και 
από τα οποία να αποδεικνύεται ότι: 

i. δεν τελεί υπό πτώχευση 
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 
στ) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, κατά τα ειδικότερα 

οριζόμενα στο άρθρο 8 του ν.3310/2005 και στο π.δ. 82/1996, όπως ισχύουν 
και μετά την αντικατάσταση του τελευταίου εδαφίου της παρ. 4 του άρθρου 8 
του ν. 3310/2005 με την παρ. 10 του άρθρου 375 του ν.4412/2016) εφόσον ο 
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. [Εξαιρούνται της υποχρέωσης 
αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας 
εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου 
εκπροσώπου τους]: 

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

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον 
έχει, κατά το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει 
πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να 

http://www.sepenet.gr/
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προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με 
αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι 
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από 
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των 
μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή της προσφοράς. 

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

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

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη 
δήλωση της κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 
20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 
3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 4. 

 
ζ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας 

I. Σε ό,τι αφορά τα ΟΧΗΜΑΤΑ της προσφοράς: 

1. Άδεια κυκλοφορίας 

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

3. Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ 

4. Σε περίπτωση πλήρους ιδιοκτησίας (100%):  
η δυνατότητα εκμετάλλευσής του προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας 
(βλ. περ. 1. ανωτέρω) οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον δικαιολογητικό. 

5. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, υποβάλλεται:  
το νόμιμο μισθωτήριο συμβόλαιο/συμφωνητικό, το οποίο θα πρέπει να 
είναι σε ισχύ ήδη κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (ώστε 
να μην λογιστεί ως στήριξη στις ικανότητες τρίτων). 

6. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οχήματος από φυσικά πρόσωπα, 
υποβάλλεται:  
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του/των συνιδιοκτήτη/των στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι παρέχουν στο συνιδιοκτήτη (με 
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) το όχημα προς χρήση/εκμετάλλευση με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
* Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του συνιδιοκτήτη δεν απαιτείται να είναι 
ψηφιακά υπογεγραμμένη, πρέπει να έχει βεβαίωση γνησίου υπογραφής 
και θα πρέπει να έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία υποβολής της 
προσφοράς (ώστε να μην λογιστεί ως στήριξη στις ικανότητες τρίτων). 

                                                           
4 Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.  
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7. Σε κάθε άλλη περίπτωση (όπως πχ νομικών προσώπων, κοινοπραξιών, 
ενώσεων, συνεταιρισμών, καθεστώς ανήλικου τέκνου κλπ) 
υποβάλλεται:  
Τα έγγραφα (πράξεις, αποφάσεις, πρακτικά) με τα οποία αποδεικνύεται 
ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει χωρίς προαιρέσεις το όχημα ή τα 
οχήματα που του δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης. 

 
II. Σε ό,τι αφορά τους ΟΔΗΓΟΥΣ των οχημάτων της προσφοράς: 

1. Δίπλωμα οδήγησης 

2. Ειδική άδεια οδήγησης 

3. Ποινικό Μητρώο από το οποίο να προκύπτει ότι: 
3.1. δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα 
3.2. δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους 

4. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
4.1. υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
4.2. υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
4.3. και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

5. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη (ή ότι δεν έχει ασκηθεί 
δίωξη) για τα αδικήματα: 
5.1. βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310) 
5.2. αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324) 
5.3. ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327) 
5.4. προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5) 
5.5. αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339) 
5.6. κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342) 
5.7. πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α) 
5.8. προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β) 
5.9. μαστροπείας (ΠΚ 349) 
5.10. εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350) 
5.11. ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) & εκβίασης (ΠΚ 385) 
Σημείωση: Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν είναι 

δυνατή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, γίνεται δεκτή 
η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 με το 
οποίο ο υπόχρεος βεβαιώνει για το αληθές της μη 
παραπομπής του σε δίκη για τα συγκεκριμένα αδικήματα.  

 
III. Σε ό,τι αφορά τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της προσφοράς: 

1. Πιστοποιητικό υγείας, όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. Υ1γ/ΓΠοικ. 
35797/2012 Υγειονομική Διάταξη. 

2. Ποινικό Μητρώο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
αμετάκλητα: 
2.1. για κακούργημα 
2.2. για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός (1) έτους 

3. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
3.1. υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
3.2. υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
3.3. και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 
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4. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη (ή ότι δεν έχει ασκηθεί 
δίωξη) για τα αδικήματα: 
4.1. της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310) 
4.2. αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324) 
4.3. ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327) 
4.4. προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5) 
4.5. αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339) 
4.6. κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342) 
4.7. πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α) 
4.8. προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β) 
4.9. μαστροπείας (ΠΚ 349) 
4.10. εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350) 
4.11. ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) & εκβίασης (ΠΚ 385) 
Σημείωση: Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση 
του ως άνω πιστοποιητικού, είναι δυνατή η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του ν. 1599/1986 με το οποίο ο υπόχρεος βεβαιώνει για το 
αληθές της μη παραπομπής του σε δίκη για τα συγκεκριμένα αδικήματα.  

 
η) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις 

που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά 
περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης εκπροσώπησης 
(όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 
Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του 
διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη 
σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα 
πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία 
διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής 
κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, 
καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου 
εκπροσώπου. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: αποδεικτικό έναρξης 
εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων 
(Taxisnet)5. 

 
 
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή 
πιστοποιητικό ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο “ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ” του ΑΡΘΡΟΥ 3 
της παρούσας, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από 
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη 
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας 
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 
όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
 Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη 
δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 
της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις 
περιπτώσεις που αναφέρονται στο εδάφιο «ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ» του ΑΡΘΡΟΥ 3 
της παρούσας. 

 Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Επίσημες 

                                                           
5 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet. 
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μεταφράσεις γίνονται δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου 
Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από 
τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 
 Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη 
σύνταξη πρακτικού από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο και τη διαβίβαση του 
φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης 
είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου είτε για τη ματαίωση 
της διαδικασίας είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου 
των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του 
άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6 – ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 
του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη 
της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, 
να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του 
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης 
χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα 
που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον 
υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από 
έναν ή περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 
α) την ημερομηνία έκδοσης 
β) τον εκδότη 
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 
δ) τον αριθμό της εγγύησης 
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση 
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ 
του οποίου εκδίδεται η εγγύηση 
ζ) τους όρους ότι: 

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως6, και 
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης 
υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου 

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών του διαγωνισμού 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης 
ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό 
της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη 
ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και 

                                                           
6 Από διευκρινιστικό έγγραφο της ΕΑΑΔΗΣΥ (ΑΔΑ: 7ΝΣΡΟΞΤΒ-975): Τα γραμμάτια σύστασης χρηματικής 

παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, για την παροχή εγγυήσεων συμμετοχής και καλής 
εκτέλεσης (εγγυοδοτική παρακαταθήκη) συστήνονται σύμφωνα με την ειδική νομοθεσία που διέπει αυτό και 
ειδικότερα βάσει του άρθρου 4 του π.δ της 30 Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 (“Περί συστάσεως και 
αποδόσεως παρακαταθηκών και καταθέσεων παρά τω Ταμείω Παρακαταθηκών και Δανείων”). Ως προς το 
ειδικότερο ζήτημα της μη αναφοράς στο Γραμμάτιο των όρων ότι “η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης διζήσεως”, επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τη Γνωμοδότηση 
34/1992 του ΝΣΚ, στις εγγυοδοτικές παρακαταθήκες εκ της φύσεως δεν μπορεί να τεθεί τέτοιος όρος. 
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ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό 
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 
 
Α. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 

Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες),  
εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που αντιστοιχεί σε ποσοστό ένα τοις εκατό 
(1%) επί της εκτιμώμενης αξίας* της σύμβασης εκτός ΦΠΑ, με ανάλογη 
στρογγυλοποίηση προς τα κάτω (σε μηδενικό πλήθος δεκαδικών ψηφίων). 
 *Εκτιμώμενη αξία: αναλογεί στο 1% επί του ημερήσιου κόστους μεταφοράς 
χωρίς ΦΠΑ, προσαυξημένου κατά 75% (προαίρεση τροποποιήσεων) και για 
465+95 προαίρεσης παράτασης = 560 ημέρες μεταφοράς. 
 Για τον υπολογισμό της εγγύησης, οι υποψήφιοι θα πρέπει να κάνουν 
χρήση του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α’, στο οποίο, για κάθε ΟΜΑΔΑ ή επιμέρους 
δρομολόγιο αναγράφεται η αναλογούσα εγγύηση συμμετοχής. Σε περίπτωση 
υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος 
της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας, εκτός 
ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων. 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής 
περιλαμβάνει και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά 
τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, ήτοι μέχρι 12 Νοεμβρίου 2019. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον 
προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς 
και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της 
εγγύησης καλής εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά:  
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση 
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την 
έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και 
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, 
σύμφωνα με το άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. 
Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται 
στους συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον 
δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει 
άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή 
έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν 
απορριφθεί αμετακλήτως. 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύησης συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται 
σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά 
την υπογραφή της σύμβασης.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να 
περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα προαναναφερόμενα στοιχεία της παρούσας και 
επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης (ή το όποιο ταυτοποιητικό 
στοιχείο αυτής). Το περιεχόμενό της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που 
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Β της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 
του ν. 4412/2016. 
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Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις 
την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας 
αρχής έναντι του αναδόχου, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν 
προκαταβολής. 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, η οποία συνεπάγεται αύξηση της 
συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την 
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 
5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της 
σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική 
ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο 
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται 
παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή των ως άνω 
εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 
εκπροθέσμου. 
Υπόδειγμα εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄. 
Κατά τα λοιπά ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 72 του νόμου 4412/2016 (ΦΕΚ 
Α’ 147/8-8-20165). 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο προϋπολογισμός της παρούσας ανέρχεται σε 9.702.801,60 € + 10.746.113,60 € 
(δικαίωμα προαίρεσης)= 20.448.915,20 € άνευ ΦΠΑ, υπολογιζόμενος κατ’ αναγωγή 
του ημερήσιου κόστους μεταφοράς. 

Ο διαγωνισμός διενεργείται με βάση την αρχική προϋπολογισθείσα αξία και, ως εκ 
τούτου, με αυτές τις τιμές θα ενεργούν στο ΕΣΗΔΗΣ οι οικονομικοί φορείς. Οι τιμές 
αυτές του ημερήσιου κόστους είναι οι αποτυπωθείσες στο Παράρτημα Α (σε 
αντίθεση με τις εγγυήσεις που περιλαμβάνουν και την προαίρεση). 

Ο ΦΠΑ, όπως προβλέπεται να εφαρμοστεί, υπολογίζεται σε 24%. 

Ο προϋπολογισμός καταρτίστηκε με βάση τα 1,466 €/LT Diesel Κίνησης (τιμή από 
το Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καύσιμων -  Εβδομαδιαίο Δελτίο Επισκόπησης 
Τιμών Καύσιμων κατά την περίοδο της έγκρισης διενέργειας του διαγωνισμού), ενώ 
για τους υπόλοιπους συντελεστές κοστολόγησης ορίστηκαν οι αναγραφόμενοι στο 
σχετικό παράρτημα της αριθ. 50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’/2018) 
«Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως ισχύει. 

Ειδικότερα για την περίπτωση χρήσης ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων για τη 
μεταφορά των μαθητών των ΣΜΕΑΕ, ο προϋπολογισμός του ημερήσιου κόστους 
προσαυξάνεται κατά 30% (δυνάμει των ορίων της σχετικής διάτασης στο 
Παράρτημα της ισχύουσας ΚΥΑ). 

Τα αναλυτικά στοιχεία των προκηρυσσόμενων δρομολογίων παρατίθενται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’. 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 

1. Η Οικονομική Προσφορά αφορά το προσφερόμενο ποσοστό % έκπτωσης (σε 
ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΑΝΕΥ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ) επί του προϋπολογισμού του 
ημερήσιου κόστους μεταφοράς της/των ομάδας/ων και των (κατά 
περίπτωση) μεμονωμένων δρομολογίων για τα οποία κατατίθεται η 
προσφορά. 
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2. Κριτήριο κατακύρωσης είναι το υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης. 

3. Επαναλαμβάνεται ότι: λόγω περιορισμών στην ηλεκτρονική ταξινόμηση των 
δεδομένων, στην πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, παρατίθενται αρχικά τα ανεξάρτητα 
δρομολόγια της Ομάδας 5 και ακολουθούν οι Ομάδες 1, 2, 3 και 4, η καθεμία 
ως μια (1) γραμμή καθώς η προσφορά σε αυτές γίνεται στο σύνολο. 

4. Η % έκπτωση στην ομάδα δρομολογίων αφορά και είναι ισόποση σε κάθε 
δρομολόγιο που αυτή περιλαμβάνει. 

5. Στο σύστημα της ηλεκτρονικής πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ, δεν είναι δυνατή ή 
υποβολή % ποσοστού έκπτωσης.  
Ως εκ τούτου, οι υποψήφιοι θα πρέπει: 

i. να υπολογίσουν σε πόσα ΕΥΡΩ αντιστοιχεί η % έκπτωση που 
προσφέρουν και να το στρογγυλοποιήσουν σε δύο (2) δεκαδικά ψηφία 

ii. να αφαιρέσουν το ανωτέρω (στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά ψηφία) 
ποσό σε ΕΥΡΩ της έκπτωσης από την αρχική προϋπολογισθείσα τιμή του 
ημερήσιου κόστους μεταφοράς 

iii. να καταχωρήσουν μέσα στο αντίστοιχο πεδίο της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας το  προσφερόμενο ημερήσιο κόστος μεταφοράς σε ΕΥΡΩ 

iv. να συμπληρώσουν και να καταχωρήσουν τα ανωτέρω (δηλ. τόσο το 
ακέραιο % ποσοστό έκπτωσης όσο και το προσφερόμενο ημερήσιο 
κόστος μεταφοράς) στο ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
Ζ’ της παρούσας (το οποίο και θα υποβάλουν ψηφιακά υπογεγραμμένο 
στον ηλεκτρονικό υπο-φάκελο Οικονομικής Προσφοράς-βλ. άρθρο 4.2) 

Για παράδειγμα: 

- Έστω πχ προκηρυσσόμενο ανώτατο ημ. κόστος: 76,15 € 

- % έκπτωση που επιθυμεί να προσφέρει ο υποψήφιος: 30% 

- το ποσό της έκπτωσης (σε € στρογγυλοποιημένο σε 2 δεκαδικά) 22,85 € 

- το  προσφερόμενο ημερήσιο κόστος μεταφοράς (=76,15-22,85) 53,30 € 

(Το προσφερόμενο ημερήσιο κόστος μεταφοράς σε ευρώ θα υποβληθεί στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ) 

6. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί (και οι επί τοις % 
αναγωγές) είναι το ΕΥΡΩ.  
Οι προκηρυχθείσες χιλιομετρικές αποστάσεις είναι της απλής μετάβασης, και ο 
υπολογισμός των δρομολογίων ανάγεται σε μετ’ επιστροφής (εκτός εάν 
αναγράφεται διαφορετικά). Όπου υπάρχει συνοδός, η δαπάνη προσαυξάνεται 
κατ΄ αναλογία. Από το ποσοστό έκπτωσης –σε ακέραιο αριθμό- επί του 
ανώτατου ημερήσιου κόστους μεταφοράς, υπολογίζεται το προσφερόμενο 
κόστος (στρογγυλοποιημένο σε δύο δεκαδικά ψηφία) και βάσει αυτού, το 
συνολικό συμβατικό κόστος. 

7. Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

8. Η γλώσσα στην οποία συντάσσεται και υποβάλλεται η προσφορά ορίζεται η 
Ελληνική. 

9. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

10. Προσφορά ΕΔΧ (ταξί) που δεν τηρεί το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της 
έδρας-διοικητικής μονάδας, απορρίπτεται σε ό,τι αφορά το συγκεκριμένο 
τμήμα (δρομολόγιο). Ειδικότερα, θα πρέπει για κάθε διαδρομή (κατ’ 
ελάχιστον), είτε η επιβίβαση είτε η αποβίβαση να βρίσκεται εντός των ορίων 
της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για το όποιο τμήμα (δρομολόγιο) για το 
οποίο κατατίθεται η προσφορά. 





29 

11. Οι προσφορές αξιολογούνται επί του συνόλου των δρομολογίων, παρότι 
αποτελούνται από διακριτά τμήματα. Ως εκ τούτου, θα πρέπει να καταρτίζονται 
υπό το πρίσμα της δυνατότητας εκτέλεσης του συνόλου αυτών. Υπό αυτό το 
πρίσμα, δεν είναι δυνατή ή επίκληση  

12. Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 
ακολουθείται η διαδικασία του Άρθρου 102 «Συμπλήρωση - αποσαφήνιση 
πληροφοριών και δικαιολογητικών» και, στην περίπτωση που δεν επιδέχεται 
αποσαφήνισης, η προσφορά απορρίπτεται με απόφαση της Αναθέτουσας 
Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης του 
διαγωνισμού. Στην περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση προδήλως 
επουσιώδης (πχ διαφορά δεκαδικών προερχόμενη λόγω μεθόδου 
στρογγυλοποίησης), λαμβάνεται υπόψη η τιμή με βάση το % ποσοστό 
έκπτωσης. 

13. Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των μεταφορικών μέσων για την 
εκτέλεση των κατά περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην 
παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά 
κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της ισχύουσας Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με τον 
οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου δρομολογίου, δεν 
κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων 
μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα 
μέσα αυτά να καλύπτουν κατ’ ελάχιστο τον αριθμό των μεταφερόμενων 
μαθητών για τα συγκεκριμένα δρομολόγια (όπως αυτός προβλέπεται από τη 
διακήρυξη) και η δρομολόγησή τους να διενεργείται ταυτόχρονα (ωσάν να 
επρόκειτο για ένα μέσο). Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά 
υπολογίζεται με βάση τον προϋπολογισμό του εν λόγω δρομολογίου για τον 
τύπο του μεταφορικού μέσου της διακήρυξης.  
Για παράδειγμα, μπορεί να προταθεί λεωφορείο αντί για mini bus, ή πχ 3 ταξί 
αντί ενός 9θέσιου ταξί. Προσοχή: Η προσφορά παραμένει για το δρομολόγιο 
όπως ακριβώς έχει προκηρυχθεί, ανεξάρτητα του εάν ο υποψήφιος δεσμεύεται 
ότι θα το υλοποιεί με διαφορετικά ή περισσότερα μεταφορικά μέσα 
(προϋπόθεση ότι θα τηρούνται οι προδιαγραφές ωραρίων, συνοδών κλπ).  
Στην περίπτωση που προσφερθεί λεωφορείο αντί ΕΔΧ (ταξί) και αφορά μαθητές 
Α/θμιας, αφενός μεν εξετάζεται το εάν τούτο είναι δόκιμο (όπως πχ εάν αφορά 
νήπια ή νήπια β’ προσχολικής ηλικίας), αφετέρου δε, στην περίπτωση που 
επιδέχονται μεταφοράς αλλά χρήζουν παρουσία συνοδού, στο δρομολόγιο 
εντάσσεται και κοστολογείται συνοδός μετά την κατακύρωση. 

14. Απαγορεύονται στην προσφορά (επί ποινή αποκλεισμού): 

- η συγχώνευση ή 

- η τροποποίηση 

 των δρομολογίων και η κατάθεση εναλλακτικής προσφοράς ή αντιπροσφοράς. 
Η προσφορά υποβάλλεται για τα δρομολόγια ή τις ομάδες δρομολογίων όπως 
ακριβώς αυτές έχουν προκηρυχθεί. 

15. Το συμβατικό κόστος τροποποιείται ανάλογα με την χιλιομετρική 
διαφοροποίηση της απόστασης (όταν αυτή λαμβάνει χώρα), σε ίσο ποσοστό επί 
τοις % της κατακυρωθείσας έκπτωσης επί του κόστους που προκύπτει από την 
εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας. Σύμφωνα με την ισχύουσα ΚΥΑ, για 
τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης κατόπιν 
ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται 
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του παραρτήματος αυτής λαμβάνοντας υπόψη 
και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του συγκεκριμένου τμήματος 
του διαγωνισμού στο οποίο εντάσσεται το κάθε δρομολόγιο. 
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ΑΡΘΡΟ 8 - ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ - ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ – ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΛΠ 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. στην Ελληνική 
γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Ν. 4155/13 
(ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στην αριθ. 56902/215 (ΦΕΚ 1924 Β’/02.06.2017) Υ.Α. 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» και στο Ν. 4412/2016 όπως 
ισχύει. 
- Η ημερομηνία ανάρτησης και έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής των 

προσφορών στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. είναι η:  
Παρασκευή 30.11.2018 

- Η ημερομηνία λήξης της ηλεκτρονικής υποβολής των προσφορών είναι η:  
Πέμπτη 10.01.2019 και ώρα 15:00. 

- Η ημερομηνία αποσφράγισης των προσφορών είναι η:  
Τέταρτη 16.01.2019 και ώρα 09:30. 

 
- Ο τόπος κατάθεσης των εγγράφων της προσφοράς που απαιτούνται κατά 

περίπτωση να προσκομισθούν (εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ηλεκτρονική υποβολή) σύμφωνα με την παρούσα,  είναι το Γραφείο 205 της 
Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας (Διεύθυνση Οικονομικού - Τμήμα 
Προμηθειών, Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου - 2ος όροφος). 

 
ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΙΣ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ - ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ 
ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ 
Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: 

Προκήρυξη της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση 
στις 28.11.2018 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο: 

Η παρούσα Αναλυτική Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
www.promitheus.gov.gr (ή εναλλακτικά www.eprocurement.gov.gr) 
(ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση 
www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ 
Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

Επιπλέον, Περίληψη της Διακήρυξης δημοσιεύεται στα: 

 Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr (ΕΣΗΔΗΣ) 

 Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 
www.promitheus.gov.gr (ή εναλλακτικά www.eprocurement.gov.gr) 
(ΚΗΜΗΔΣ) 

 Επίσημη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Θεσσαλίας στη διεύθυνση 
www.thessaly.gov.gr στο σύνδεσμο «Εφημερίδα της Υπηρεσίας/ 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
http://www.thessaly.gov.gr/
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Διακηρύξεις»), για την ελεύθερη, άμεση και πλήρη πρόσβαση στη συγγραφή 
υποχρεώσεων. 

 Δι@ύγεια 

 σε δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες 

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 Η επικοινωνία της Αναθέτουσας Αρχής με τους υποψηφίους ή 
προσφέροντες, γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ. Η 
επικοινωνία γίνεται με την εκτέλεση της αντίστοιχης ενέργειας, η οποία ανα-
δρομολογείται και στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που έχει αντιστοιχήσει ο 
υποψήφιος. Η ώρα αποστολής του μηνύματος λογίζεται και ως η ώρα 
γνωστοποίησης της επικοινωνίας και για το λόγο αυτό, εφιστάται η προσοχή για 
τακτικό έλεγχο κυρίως μέσω της πλατφόρμας αλλά και του ηλ. ταχυδρομείου. 
 Για τη διενέργεια του διαγωνισμού κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 100 
του νόμου 4412/2016, αρμόδια είναι η Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των 
αποτελεσμάτων των διαγωνισμών. 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων 
κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 

Το πιστοποιημένο στο Σύστημα, για την αποσφράγιση των προσφορών, 
αρμόδιο όργανο της αναθέτουσας αρχής, προβαίνει στην ηλεκτρονική αποσφράγιση 
αυτών, κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην παρούσα, ακολουθώντας 
εξής στάδια: 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των προσφορών και (ταυτόχρονα) Ηλεκτρονική 
Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή προβαίνει 
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων 
της (τριμελής επιτροπή διενέργειας & αξιολόγησης), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων της παρούσης. 
Σε αυτό το πλαίσιο της αξιολόγησης, απευθύνονται προσκλήσεις μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος στους χρήστες – οικονομικούς 
φορείς για την πιθανή παροχή διευκρινίσεων ή συμπλήρωσης των εγγράφων ή των 
δικαιολογητικών που έχουν υποβάλει. 
Η αξιολόγηση-γνωμοδότηση των μέχρι τότε σταδίων (Ηλεκτρονική αποσφράγιση, 
αξιολόγηση δικαιολογητικών συμμετοχής, αξιολόγηση τεχνικών προσφορών) 
αποτυπώνεται από την αρμόδια επιτροπή σε σχετικό πρακτικό. 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 
Μετά την αποτύπωση των αποτελεσμάτων αξιολόγησης των προηγούμενων σταδίων 
διενεργείται (την ημερομηνία και ώρα που γνωστοποιείται εγκαίρως σε όλους τους 
συμμετέχοντες) η αποσφράγιση των οικονομικών προσφορών και –ακολούθως- η 
αξιολόγησή τους, η οποία αποτυπώνεται από την αρμόδια επιτροπή σε σχετικό 
πρακτικό. 
 
Τα πρακτικά της επιτροπής αξιολόγησης αποτελούν γνωμοδοτήσεις οι οποίες 
επικυρώνονται με απόφαση/εις από το αποφασίζον όργανο (Οικονομική Επιτροπή 
της Περιφέρειας). Τα περιεχόμενα των ανωτέρω αποφάσεων αναρτώνται στο χώρο 
συνημμένων του διαγωνισμού και κοινοποιούνται στους οικονομικούς φορείς μέσω 
της Επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ. Σημειώνεται ότι οι αποφάσεις της Αναθέτουσας 
Αρχής περιλαμβάνουν πλήρως τα περιεχόμενα των Πρακτικών. 
Για την παρούσα διαδικασία που είναι ανοικτή και αφορά σύμβαση με κριτήριο 
ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει 
τιμής, εκδίδεται μια (1) απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα 
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όλων των ανωτέρω σταδίων (ήτοι μέχρι και την ανάδειξη προσωρινού αναδόχου 
«μειοδότη»). Εντούτοις, η Αναθέτουσα Αρχή τηρεί το δικαίωμα της λήψης πλέον της 
μιας (1) απόφασης για επιμέρους στάδια, αν τούτο κριθεί σκόπιμο. 
Σε κάθε περίπτωση, επί της όποιας απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής χωρεί 
δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ από όποιον έχει το 
έννομο συμφέρον προς τούτο. 
 
• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου (Μειοδότη)». 
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως 
μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος τον «προσωρινό 
ανάδοχο» να υποβάλλει εντός της προθεσμίας που καθορίζεται στην παρούσα τα 
προβλεπόμενα στις κείμενες διατάξεις δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου. 
Τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου υποβάλλονται από τον οικονομικό 
φορέα ηλεκτρονικά στον χώρο «Συνημμένων Ηλεκτρονικής Προσφοράς» και 
ειδικότερα στον (υπό)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Προσωρινού 
Αναδόχου (Μειοδότη)». Η όποια συμπλήρωση των δικαιολογητικών προσωρινού 
αναδόχου σύμφωνα με την παρ.2 του άρθρου 103 πραγματοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών του προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά 
κατακύρωσης) αποτυπώνεται σε πρακτικό από το αρμόδιο όργανο και 
επικυρώνεται με απόφαση από το αποφασίζον όργανο (Οικονομική Επιτροπή της 
Περιφέρειας), το περιεχόμενο των οποίων γνωστοποιείται προσηκόντως στους 
οικονομικούς φορείς. 
Επ’ αυτής, χωρεί δικαίωμα άσκησης προδικαστικής προσφυγής ενώπιον της ΑΕΠΠ 
από όποιον έχει το έννομο συμφέρον προς τούτο 
 
• Κατακύρωση – σύναψη σύμβασης 
Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού 
αναδόχου η αναθέτουσα αρχή προβαίνει, μέσω του Συστήματος, στην κοινοποίηση 
της απόφασης κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών σε κάθε προσφέροντα εκτός 
από τον προσωρινό ανάδοχο σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.3 του άρθρου 105 και την παρ. 3 του άρθρου 
316 του ν. 4412/2016, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί, μέσω του Συστήματος και 
των πιστοποιημένων σε αυτό χρηστών της, τον ανάδοχο να προσέλθει για την 
υπογραφή του συμφωνητικού, κοινοποιώντας του σχετική έγγραφη ειδική 
πρόσκληση μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος, 
εφαρμοζομένων των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων, τη 
διακήρυξη και των διαδικασιών της κατά περίπτωση αναθέτουσας αρχής. 
Η υποβολή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών σύμφωνα με την περ. γ της 
παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016 πραγματοποιείται μέσω της 
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
Με τον ίδιο τρόπο πραγματοποιείται ιδίως, υποβολή των πρακτικών, 
γνωμοδοτήσεων και εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι ειδοποιήσεις, 
κοινοποιήσεις και προσκλήσεις των αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς 
φορείς και τον προσωρινό ανάδοχο καθώς και κάθε άλλη επικοινωνία μεταξύ 
οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών. 

Επαναλαμβάνεται ότι, η υποβολή των πρακτικών, γνωμοδοτήσεων και 
εισηγήσεων των γνωμοδοτικών οργάνων, οι κοινοποιήσεις και οι προσκλήσεις των 
αναθετουσών αρχών προς τους οικονομικούς φορείς, οι διευκρινίσεις- 
συμπληρώσεις των τελευταίων προς τις αναθέτουσες αρχές καθώς και κάθε άλλη 
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επικοινωνία μεταξύ οικονομικών φορέων και αναθετουσών αρχών 
πραγματοποιούνται μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του Συστήματος. 
 
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά το αργότερο δέκα (10) ημέρες πριν την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο 
δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του ΕΣΗΔΗΣ. 

Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται 
από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που 
διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και 
κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των 
ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο7. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων 
που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει 
δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Σύμφωνα με το άρθρο 102 του νόμου 4412/2016, σε περίπτωση που ζητηθούν από 
τους ενδιαφερόμενους προμηθευτές συμπληρωματικές πληροφορίες, σχετικές με τα 
έγγραφα του διαγωνισμού, αυτές παρέχονται ηλεκτρονικά εντός εφτά (7) ημερών 
από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. 
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή 
υποψήφιους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται 
υπόψη.  

Κανένας υποψήφιος Ανάδοχος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να 
επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής. 

Σημειώνεται ότι συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τα τεύχη του 
διαγωνισμού, καθώς και οι γραπτές διευκρινίσεις της Αναθέτουσας Αρχής επί 
ερωτημάτων των ενδιαφερομένων σχετικά με τα έγγραφα και τη διαδικασία του 
διαγωνισμού θα αναρτώνται ταυτόχρονα και συγκεντρωτικά και σε ηλεκτρονική 
μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
ΠΡΟΔΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 
Διαφορές που αναφύονται από πράξεις ή παραλείψεις της Αναθέτουσας Αρχής 
διέπονται από τις διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 
4412/2016. 
Δικαίωμα άσκησης προσφυγής 
1. Κάθε ενδιαφερόμενος ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί 
συγκεκριμένη σύμβαση του νόμου αυτού και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να 
υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά 
παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, 
υποχρεούται, πριν από την υποβολή των προβλεπόμενων στον Τίτλο 3 Ν 4412/2016 
ένδικων βοηθημάτων, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά 
της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής. 
2. Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση 
των ένδικων βοηθημάτων του Τίτλου 3 κατά των εκτελεστών πράξεων ή 
παραλείψεων των αναθετουσών αρχών. 
3. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά των εκτελεστών 
πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής κατά τη διαδικασία της ανάθεσης 
δημόσιων συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή της παραγράφου 1. 
Προθεσμία άσκησης της προσφυγής 

                                                           
7 Πρβλ την με αρ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού 
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (άρθρο 14) 





34 

1. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία για 
την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή 
τηλεομοιοτυπία ή 
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, 
άλλως, 
(γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της 
πράξης που βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα. 
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής 
τεκμαίρεται μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο 
ΚΗΜΔΗΣ. 
2. Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής 
προσφυγής είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της 
προσβαλλόμενης παράλειψης. 
Άσκηση προσφυγής - Άσκηση παρέμβασης 
1. Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά στον ηλεκτρονικό τόπο του 
διαγωνισμού. Η προδικαστική προσφυγή περιέχει τις νομικές και πραγματικές 
αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της. 
2. Στον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών προσφυγών προβλέπεται η τυποποίηση 
της προσφυγής 
3. Κάθε ενδιαφερόμενος, του οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα, δικαιούται να 
ασκήσει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση 
σε αυτόν της προσφυγής, παρέμβαση ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα με την 
παράγραφο 1 και κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κανονισμό Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών, για τη διατήρηση της ισχύος της προσβαλλόμενης 
πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του. 
4. Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ, 
η οποία δέχεται εν όλω ή εν μέρει προσφυγή άλλου προσώπου. 
Παράβολο 
1. Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται 
παράβολο από τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, το ύψος του οποίου 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,50 τοις εκατό (0,50%) της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς 
Φ.Π.Α.) της σχετικής σύμβασης. Το ύψος του παραβόλου δεν μπορεί να είναι 
κατώτερο των εξακοσίων (600) ευρώ ούτε ανώτερο των δεκαπέντε χιλιάδων 
(15.000) ευρώ. Αν τα έγγραφα της σύμβασης δεν προκύπτει η προϋπολογισθείσα 
αξία της, για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής, 
κατατίθεται παράβολο ύψους εξακοσίων (600) ευρώ. 
2. Εάν από τα έγγραφα της σχετικής σύμβασης παρέχεται η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης, το ύψος του παραβόλου 
υπολογίζεται επί της αξίας του τμήματος ή των τμημάτων της σύμβασης σχετικά με 
τα οποία ασκείται η προδικαστική προσφυγή. 
3. Με τον Κανονισμό Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ορίζεται ο τρόπος και ο 
χρόνος κατάθεσης και είσπραξης του παραβόλου και ο τρόπος απόδειξης της 
είσπραξής του. 
4. Το παράβολο του παρόντος άρθρου επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε 
περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του. Επίσης, επιστρέφεται 
στον προσφεύγοντα και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την 
προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια πριν από την έκδοση 
της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής.  
Ανασταλτικό αποτέλεσμα 
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της 
κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, η οποία διαπιστώνεται με 
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απόφαση της ΑΕΠΠ μετά από άσκηση προσφυγής, σύμφωνα με το άρθρο 368 Ν 
4412/2016.  
Κατά τα λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας, με την επιφύλαξη των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 
366 του Ν. 4412/2016. 
 
ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Προσφορές που είναι αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση ή 

μη σύμφωνες με τους όρους της Προκήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
2. Θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες, προσφορές που παρουσιάζουν αποκλίσεις 

από τους όρους της Προκήρυξης ή δεν πληρούν υποχρεωτικές απαιτήσεις. 
 
ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές ή εναλλακτικές προσφορές. 
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. 
 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 
διάστημα διακοσίων εβδομήντα (270) ημερολογιακών ημερών από την επόμενη 
της διενέργειας του διαγωνισμού (δηλ. τουλάχιστον μέχρι τις 13.10.2019). 
Σε περίπτωση τεχνικής ή όποιας άλλης αδυναμίας, ενδέχεται η μεταβολή της 
ανωτέρω καταληκτικής ημερομηνίας. Σε αυτή την περίπτωση, παραμένει η αρχική 
προθεσμία ισχύος προσφορών (και αντιστοίχως των εγγυήσεων). 
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί 
από την αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 
διάστημα ίσο με το προβλεπόμενο από τη διακήρυξη (επιπλέον 270 ημέρες). Μετά 
τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 
προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά ματαιώνονται, εκτός 
εάν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα ότι η συνέχιση του 
διαγωνισμού εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι συμμετέχοντες στον 
διαγωνισμό μπορούν να επιλέξουν, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους, 
εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, παράταση της 
προσφοράς τους, είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία του 
διαγωνισμού συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους. 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
Σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο, προβλέπεται η δυνατότητα άσκησης 
προαίρεσης ύψους 75% για την κάλυψη των μεταβολών του αντικειμένου 
(τροποποιήσεις διαδρομών, αύξηση καυσίμου, ένταξη συνοδών κλπ) και επιπλέον 
ποσού για την χρονική παράταση του αντικειμένου που αναλογεί σε 95 επιπλέον 
ημέρες μεταφοράς μετά την 31η Αυγούστου 2021 (παρατείνοντας μέχρι 31.01.2022). 
Η σχετική προαίρεση, προασαυξάνει ανάλογα την ανώτατη εκτιμώμενη αξία των 
συμβάσεων, καθώς και το συνολικό δεσμευόμενο ποσό. 
Το δικαίωμα προαίρεσης για το τροποποιητικό σκέλος ενεργοποιείται μονομερώς 
άμεσα, ενώ για το σκέλος της χρονικής παράτασης ενεργοποιείται μονομερώς εντός 
τριών (3) μηνών προ της λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου. 
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ΑΡΘΡΟ 9 - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση θα καταρτιστεί στην ελληνική γλώσσα με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στην Προκήρυξη και την προσφορά του αναδόχου, θα διέπεται 
από το Ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το 
περιεχόμενο της παρούσας. 
Μετά την κατακύρωση καταρτίζεται η σχετική Σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις 
λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. 
Η Σύμβαση, που περιλαμβάνει, λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις 
για την υλοποίηση του Έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των 
συμβαλλόμενων μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και 
την Προκήρυξη. 
Για τις ανάγκες κατάρτισης των λεπτομερειών εφαρμογής της Σύμβασης, ο 
Ανάδοχος θα συνεργαστεί με την Αναθέτουσα Αρχή. 
Ο Ανάδοχος στον οποίο θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός υποχρεούται να προσέλθει 
μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης, για 
υπογραφή της σχετικής Σύμβασης. 
 
ΙΣΧΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΑΡΑΤΑΣΗ 
Η σύμβαση θα έχει ισχύ μέχρι την 31.08.2021. 
Η αναθέτουσα αρχή, έχοντας προβλέψει δικαίωμα προαίρεσης για την χρονική 
παράταση, το οποίο όπως προαναφέρεται ενεργοποιεί μονομερώς εντός τριών (3) 
μηνών προ της λήξης του αρχικού συμβατικού χρόνου, μπορεί να εκτείνει την ισχύ 
των συμβάσεων κατά πέντε (5) μήνες, ήτοι μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2022. 
Σε περίπτωση που δεν υπάρχει αντικείμενο μεταφοράς, η σύμβαση λύεται μερικώς 
ή ολικώς χωρίς καμία απαίτηση από τον Ανάδοχο. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10 – ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η ανώτατη (προϋπολογισθείσα αξία) των δημοσίων συμβάσεων  μέσω του 

διαγωνισμού) ανά ημερολογιακό έτος έχει ως εξής: 

ΕΤΟΣ 
Ημέρες 

μεταφοράς 
Κόστος άνευ 

ΦΠΑ 
Κόστος Προαίρεσης 
μεταβολών (+75%) 

Κόστος Προαίρεσης 
χρονικής παράτασης 

(+95 μέρες) 

ΤΕΛΙΚΟΣ 
Προϋπολογισμός 

άνευ ΦΠΑ 

2018 15 312.993,60 234.745,20   547.738,80 

2019 175 3.651.592,00 2.738.694,00   6.390.286,00 

2020 175 3.651.592,00 2.738.694,00   6.390.286,00 

2021 175 (100+75) 2.086.624,00 1.564.968,00 2.738.694,00 6.390.286,00 

2022 (20)     730.318,40 730.318,40 

Σύνολο 560 9.702.801,60 7.277.101,20 3.469.012,40 20.448.915,20 

 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των 
υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αφού προηγουμένως έχουν εκδοθεί οι 
αντίστοιχες αποφάσεις κατανομής ποσού στην Περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών 
μεταφοράς μαθητών) και σύμφωνα με την καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης 
δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 
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 Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η 
οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η 
οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
Επιπλέον: 

 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα 
της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται από τους 
Αναδόχους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία. 

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού παροχής υπηρεσιών 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11 - ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν 
έχει αποτυπωθεί στο φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 
του Ν. 4412/2016), απορρίπτεται ως μη κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την 
ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Η υπεργολαβία δηλώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 58 
Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπου, ζητείται από τον 
προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που 
προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, με όλες τις προσήκουσες διατυπώσεις και έντυπα. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 12: ΕΚΠΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

1. Ο μεταφορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για 
να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα 
οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 
2. Ο μεταφορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του 
Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται 
υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από 
κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, 
που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει 
συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, 
θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 





38 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική 
όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα 
σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας 
συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από 
κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το 
σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο 
πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα 
προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου μεταφορέα. 
4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος 
εκπτώτου μεταφορέα γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της 
ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, 
κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά 
που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ   

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 
κυρώσεις, να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του 
φορέα που εκτελεί τη σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών, από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 
προσφυγής, αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από 
γνωμοδότηση του προβλεπόμενου οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται 
προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 13: ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 

Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών που 
ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή 
της Σύμβασης ή εξ’ αφορμής της, η Αναθέτουσα Αρχή και ο Ανάδοχος καταβάλλουν 
κάθε φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των 
χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
Για κάθε διαφορά που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω 
οριζόμενα, αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στον Νομό Λάρισας. 
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ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 

 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

Εγγυητική 
Επιστολή 

συμμετοχής 

1 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές 
μονάδες που ανήκουν στην αστική 
περιοχή του Δήμου Λαρισαίων και 
διενεργούνται αποκλειστικά εντός 
αυτής 

λεωφορεία, 
mini bus 

3 106.931,40 € 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

2.252 € 

 

α/α  
Δήμος 

σχολικής 
μονάδας 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Εξυπηρετούμενη σχολική 
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Συνολικό 
κόστος 

δρομολογίου  
άνευ ΦΠΑ 

1 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Ελευθεραί στο 18ο ΔΣΧ 
Λάρισας 

18ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     17       17 8,7 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

2 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Κουτσόχερο-Μάνδρα-
Αμυγδαλέα-Ραχούλα-
Κοιλάδα 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. Κοιλάδας Β/ΘΜΙΑ         41   41 23,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 102,92 0,00 102,92 465 47.857,80 

3 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Κουλούρι - 31ο Δ.Σ. Λάρισας 
- 22ο Ν/Γ Λάρισας - 11ο 
Γυμνάσιο Λάρισας - 11ο ΓΕΛ 
Λάρισας 

31ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας,  22ο 
Νηπιαγωγείο Λάρισας, 
11ο Γυμνάσιο Λάρισας, 
11ο ΓΕΛ Λάρισας 

ΜΙΚΤΟ   4   16 3 1 24 10,1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 74,02 10,20 84,22 465 39.162,30 
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ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 

 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

Εγγυητική 
Επιστολή 

συμμετοχής 

2 
ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές 
μονάδες που ανήκουν στο Δήμο 
Ελασσόνας και στο Δήμο Τυρνάβου. 

λεωφορεία, 
mini bus 

36 1.634.977,20 € 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

34.442 € 
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Συνολικό 
κόστος 

δρομολογίου  
άνευ ΦΠΑ 

1 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμπέλια - Βαρκός στο Δ.Σ. 
Βλαχογιαννίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ     10       10 7,7 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

2 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Μεγάλο Ελευθεροχώρι - Δ.Σ. 
Βλαχογιαννίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ     11       11 8,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

3 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Μεσοχώρι - Δ.Σ. 
Βλαχογιαννίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ     27       27 3,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

4 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμούρι - Δομένικο - Μαγούλα 
- Παλαιόκαστρο στο Δ.Σ. 
Ευαγγελισμού 

Δημοτικό Σχολείο 
Ευαγγελισμού 

Α/ΘΜΙΑ     38       38 16,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 80,98 10,20 91,18 465 42.398,70 

5 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Πραιτώρι - Ανάληψη - Συκέα 
στο Δ.Σ. Ευαγγελισμού 

Δημοτικό Σχολείο 
Ευαγγελισμού 

Α/ΘΜΙΑ     43       43 17,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 92,64 10,20 102,84 465 47.820,60 

6 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Γιαννωτά-Άζωρος- ΔΣ 
Λυκουδίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Λυκουδίου 

Α/ΘΜΙΑ     10       10 13,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 48,38 10,20 58,58 465 27.239,70 
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7 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Τσαπουρνιά - Φαρμάκη - 
Μηλέα- Γεράνεια -ΔΣ 
Λυκουδίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Λυκουδίου 

Α/ΘΜΙΑ     12       12 20,9 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 70,64 10,20 80,84 465 37.590,60 

8 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΑΝΑΛΗΨΗ-ΣΥΚΙΑ-ΜΑΓΟΥΛΑ - 
ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 

Γυμνάσιο Δομένικου, 
Λύκειο Δομένικου 

Β/ΘΜΙΑ         24 27 51 12,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 81,30 0,00 81,30 465 37.804,50 

9 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΜΕΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ-
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ - ΓΥΜ/ΛΥΚ 
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 

Γυμνάσιο Δομένικου, 
Λύκειο Δομένικου 

Β/ΘΜΙΑ         31 17 48 15,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 89,16 0,00 89,16 465 41.459,40 

10 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΜΕΣΟΧΩΡΙ – ΑΜΟΥΡΙ - 
ΓΥΜ/ΛΥΚ ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 

Γυμνάσιο Δομένικου, 
Λύκειο Δομένικου 

Β/ΘΜΙΑ         23 9 32 6,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 

11 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΠΡΑΙΤΩΡΙ-ΒΑΡΚΟ-ΑΜΠΕΛΙΑ-
ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ-ΓΥΜ/ΛΥΚ 
ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ 

Γυμνάσιο Δομένικου, 
Λύκειο Δομένικου 

Β/ΘΜΙΑ         13 24 37 20,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 103,04 0,00 103,04 465 47.913,60 

12 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΠΥΘΙΟ-ΔΟΛΙΧΗ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-
ΜΙΚΡ.ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ - 
ΓΥΜΝ/ΕΠΑΛ Ελασσόνας 

Γυμνάσιο Ελασσόνας, 
ΕΠΑΛ Ελασσόνας 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         1 11 12 30,0 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 103,16 0,00 103,16 465 47.969,40 

13 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟ-ΜΗΛΕΑ-
ΓΕΡΑΝΕΙΑ - ΓΥΜΝ. 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ & 
ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ Ελασσόνας 

Γυμνάσιο Καλλιθέας, 
Γυμνάσιο Ελασσόνας, 
Λύκειο Ελασσόνας, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         26 12 38 41,4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 221,24 0,00 221,24 465 102.876,60 

14 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΛΟΥΤΡΟ - ΓΥΜ/ΛΥΚΕΙΟ 
ΚΡΑΝΙΑΣ 

Γυμνάσιο Κρανιάς, Λύκειο 
Κρανιάς 

Β/ΘΜΙΑ         21   21 9,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 70,02 0,00 70,02 465 32.559,30 

15 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΙΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ-
ΑΓΙΟΝΕΡΙ-ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         22 36 58 30,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 180,06 0,00 180,06 465 83.727,90 

16 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΙ-ΑΜΠΕΛΙΑ-
ΠΡΑΙΤΩΡΙ-ΠΑΛΙΟΚΑΣΤΡΟ-
ΜΑΓΟΥΛΑ-ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         3 21 24 40,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 201,74 0,00 201,74 465 93.809,10 

17 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΓΙΑΝΝΩΤΑ-ΑΖΩΡΟΣ- 
ΛΥΚΟΥΔΙ- ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         7 10 17 28,0 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 97,28 0,00 97,28 465 45.235,20 

18 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΚΛΕΙΣΟΥΡΑ -ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ 
ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         11 4 15 21,1 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 82,36 0,00 82,36 465 38.297,40 
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19 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΛΙΒΑΔΙ-ΔΟΛΙΧΗ για 
ανταπόκριση Λεωφορείου 
ΠΥΘΙΟΥ προς 
ΓΥΜΝΛΥΚΕΙΟ/ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         12 1 13 11,0 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 46,66 0,00 46,66 465 21.696,90 

20 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΜΕΣΟΧΩΡΙ-ΔΟΜΕΝΙΚΟ-
ΓΑΛΑΝΟΒΡΥΣΗ-
ΣΤΕΦΑΝΟΒΟΥΝΟ-
ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         27 20 47 23,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 111,18 0,00 111,18 465 51.698,70 

21 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΤΣΑΠΟΥΡΝΙΑ-ΦΑΡΜΑΚΗ-
ΜΗΛΕΑ-ΔΡΥΜΟΣ- 
ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ Ελασσόνας 

Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Β/ΘΜΙΑ         17 20 37 39,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 214,92 0,00 214,92 465 99.937,80 

22 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΚΑΛΥΒΙΑ-ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Λύκειο 
Καλλιθέας 

ΜΙΚΤΟ     14   11   25 8,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 59,32 10,20 69,52 465 32.326,80 

23 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΚΟΚΚΙΝΟΓΗ-ΑΣΠΡΟΧΩΜΑ-
ΛΟΦΟΣ- ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Λύκειο 
Καλλιθέας 

ΜΙΚΤΟ     12   7 8 27 14,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 83,98 10,20 94,18 465 43.793,70 

24 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΠΥΘΙΟ-ΔΟΛΙΧΗ-ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ 
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Λύκειο 
Καλλιθέας 

ΜΙΚΤΟ     32   13 10 55 17,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 92,12 10,20 102,32 465 47.578,80 

25 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ-ΣΠΑΡΜΟΣ-
ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ-ΣΚΟΠΙΑ- 
ΔΣ/ΓΥΜ-ΛΥΚ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ 

Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Λύκειο 
Καλλιθέας 

ΜΙΚΤΟ     18   12 9 39 13,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 78,66 10,20 88,86 465 41.319,90 

26 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΛΟΥΤΡΟ - ΚΡΑΝΙΑ -ΒΑΛΑΝΙΔΑ 
- ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - 
ΔΣ/ΓΥΜ/ΛΥΚ/ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Λύκειο, ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

ΜΙΚΤΟ       23 12 10 45 47,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 259,68 20,40 280,08 465 130.237,20 

27 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Από καταυλισμό τσιγγάνων 
Τυρνάβου προς  Δ.Σχ. 
Τυρνάβου & Ν/Γ Τυρνάβου 

1ο-2ο-3ο-4ο-5ο ΔΣχ. 
Τυρνάβου & 5ο-6ο-7ο Ν/Γ 
Τυρνάβου 

Α/ΘΜΙΑ   3 42       45 2,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

28 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Από καταυλισμό τσιγγάνων 
Τυρνάβου προς  Δ.Σχ. 
Τυρνάβου & Ν/Γ Τυρνάβου 

1ο-2ο-3ο-4ο-5ο ΔΣχ. 
Τυρνάβου & 5ο-6ο-7ο Ν/Γ 
Τυρνάβου 

Α/ΘΜΙΑ   3 41       44 2,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

29 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Από καταυλισμό τσιγγάνων 
Τυρνάβου προς  Δ.Σχ. 
Τυρνάβου & Ν/Γ Τυρνάβου 

1ο-2ο-3ο-4ο-5ο ΔΣχ. 
Τυρνάβου & 5ο-6ο-7ο Ν/Γ 
Τυρνάβου 

Α/ΘΜΙΑ   3 41       44 2,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

30 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Από καταυλισμό τσιγγάνων 
Τυρνάβου προς  Δ.Σχ. 
Τυρνάβου & Ν/Γ Τυρνάβου 

1ο-2ο-3ο-4ο-5ο ΔΣχ. 
Τυρνάβου & 5ο-6ο-7ο Ν/Γ 
Τυρνάβου 

Α/ΘΜΙΑ   4 41       45 2,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 
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31 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Δελέρια - Ροδιά στο 2ο Δ.Σχ. 
Αμπελώνα 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελώνα 

Α/ΘΜΙΑ     25       25 9,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 54,08 10,20 64,28 465 29.890,20 

32 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Πλατανούλια - Δένδρα - Αγία 
Σοφία - Τύρναβος 

2ο Γυμνάσιο, ΓΕΛ 
Τυρνάβου, ΕΠΑΛ 
Τυρνάβου 

Β/ΘΜΙΑ         20 30 50 14,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 74,60 0,00 74,60 465 34.689,00 

33 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Πλατανούλια - Δένδρα - Αγία 
Σοφία - Τύρναβος 

2ο Γυμνάσιο, ΓΕΛ 
Τυρνάβου, ΕΠΑΛ 
Τυρνάβου 

Β/ΘΜΙΑ         20 14 34 14,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 74,60 0,00 74,60 465 34.689,00 

34 ΤΥΡΝΑΒΟΥ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ - ΤΥΡΝΑΒΟΣ 
Γεν. Λύκειο Τυρνάβου, 
ΕΠΑΛ Τυρνάβου 

Β/ΘΜΙΑ         25   25 14,3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 91,60 0,00 91,60 465 42.594,00 

35 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Ροδιά - Δελέρια - 
Αργυροπούλι - Λυγαριά - 
Τύρναβος 

Γεν. Λύκειο Τυρνάβου, 
ΕΠΑΛ Τυρνάβου 

Β/ΘΜΙΑ           55 55 24,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 129,48 0,00 129,48 465 60.208,20 

36 ΤΥΡΝΑΒΟΥ Δελέρια - Ροδιά - Αμπελώνας Λύκειο Αμπελώνα Β/ΘΜΙΑ         21 21 42 9,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 
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ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 

 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

Εγγυητική 
Επιστολή 

συμμετοχής 

3 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις σχολικές 
μονάδες που ανήκουν στο Δήμο Αγιάς, 
στο Δήμο Κιλελέρ, στο Δήμο Τεμπών, 
στο Δήμο Φαρσάλων και για τμήμα 
των οποίων διενεργείται (καταλήγει) 
στο Δήμο Λαρισαίων. 

λεωφορεία, 
mini bus 

61 2.503.834,35 € 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

52.740 € 

 

α/α  
Δήμος 

σχολικής 
μονάδας 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Εξυπηρετούμενη σχολική 

μονάδα 
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Π
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Μ
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Μ
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μ
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ή
σ
ιο

 

κ
ό
σ
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ς 
 

Δ
α
π
ά
νη

 σ
υ
νο

δ
ο
ύ
 

Συνολικό 
μέγιστο 

ημερήσιο 
κόστος 

άνευ ΦΠΑ 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς 

δ
ρ
ο
μ
ο
λ
ο
γ
ίω

ν 

Συνολικό 
κόστος 

δρομολογίου  
άνευ ΦΠΑ 

1 ΑΓΙΑΣ 
Αμυγδαλή - Καστρί - 
Νεοχώρι - Δ.Σ. Δήμητρας 

Δημοτικό Σχολείο 
Δήμητρας 

Α/ΘΜΙΑ     19       19 16,7 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 52,32 10,20 62,52 465 29.071,80 

2 ΑΓΙΑΣ 
Μαρμαρίνη - Ελευθέριο - 
Δ.Σ.Δήμητρας 

Δημοτικό Σχολείο 
Δήμητρας 

Α/ΘΜΙΑ     13       13 12,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 40,16 10,20 50,36 465 23.417,40 

3 ΑΓΙΑΣ 

Βελίκα-Αγιόκαμπο-
Σωτηρίτσα στο Ν/Γ 
Αγιοκάμπου, Ν/Γ Μελιβοίας 
& Δ.Σχ. Μελιβοίας 

Νηπιαγωγείο 
Αγιοκάμπου, 
Νηπιαγωγείο Μελιβοίας, 
Δημοτικό Σχολείο 
Μελιβοίας 

Α/ΘΜΙΑ   6 33       39 23,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 118,20 10,20 128,40 465 59.706,00 

4 ΑΓΙΑΣ 
Γερακάρι-Πρινιά-Αετόλοφο- 
Ν/Γ Ανάβρας & Δ.Σ. 
Ανάβρας 

Νηπιαγωγείο Ανάβρας, 
Δημοτικό Σχολείο 
Ανάβρας 

Α/ΘΜΙΑ   6 24       30 13,7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 65,92 10,20 76,12 465 35.395,80 

5 ΑΓΙΑΣ 
Καλαμακι-Κατω Καλαμακι-
Αμυγδαλή-Καστρί-Αγιά 

Γυμνάσιο Αγιάς, Γενικό 
Λύκειο Αγιάς, ΕΠΑΛ Αγιάς 

Β/ΘΜΙΑ         16 17 33 36,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 167,50 0,00 167,50 465 77.887,50 

6 ΑΓΙΑΣ 
Μαρμαρίνη-Ελευθέριο-
Δήμητρα-Ανάβρα-Αετόλοφο-
Πρινιά-Αγιά 

Γυμνάσιο Αγιάς, Γενικό 
Λύκειο Αγιάς, ΕΠΑΛ Αγιάς 

Β/ΘΜΙΑ         19 31 50 35,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 159,32 0,00 159,32 465 74.083,80 
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7 ΑΓΙΑΣ 
Ποταμιά-Γερακάρι-
Νερόμυλοι-Μεταξοχώρι-Αγιά 

Γυμνάσιο Αγιάς, Γενικό 
Λύκειο Αγιάς, ΕΠΑΛ Αγιάς 

Β/ΘΜΙΑ         19 31 50 25,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 114,64 0,00 114,64 465 53.307,60 

8 ΑΓΙΑΣ 
Σκήτη-Κάτω Πολυδένδρι-
Βελίκα-Αγιόκαμπο-Κάτω 
Σωτηρίτσα-Αγιά 

Γυμνάσιο Αγιάς, Γενικό 
Λύκειο Αγιάς, ΕΠΑΛ Αγιάς 

Β/ΘΜΙΑ         17 15 32 36,7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 161,76 0,00 161,76 465 75.218,40 

9 ΑΓΙΑΣ 
Ποταμιά-2ο Δ.Σ. Αγιάς & 
Γυμν.-Λυκ.Αγιάς 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς,  Γυμνάσιο Αγιάς, 
Λύκειο Αγιάς 

ΜΙΚΤΟ       12 6 3 21 9,4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

10 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ελευθέριο στο 2ο Δ. Σχ. 
Πλατυκάμπου (μόνον 
επιστροφή) 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Πλατυκάμπου 

Α/ΘΜΙΑ     35       35 10,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 26,52 5,10 31,62 465 14.703,30 

11 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Νίκη - Σωτήριο - Δ.Σ. 
Αρμενίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Αρμενίου 

Α/ΘΜΙΑ     13       13 6,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 39,14 10,20 49,34 465 22.943,10 

12 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Νάματα-Αναγέννηση-Μελία-
Μόδεστο-Πρόδρομος-Δ.Σ. 
Γλαύκης 

Δημοτικό Σχολείο 
Γλαύκης 

Α/ΘΜΙΑ     18       18 21,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 60,30 10,20 70,50 465 32.782,50 

13 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μύρα-Καλό Νερό-Σοφό στο 
Δ.Σχ. Ζαππείου 

Δημοτικό Σχολείο 
Ζαππείου 

Α/ΘΜΙΑ     13       13 12,3 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 39,86 10,20 50,06 465 23.277,90 

14 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μέλισσα - Λοφίσκος - 
Αχίλλειο στο Δ.Σ. Κιλελέρ 

Δημοτικό Σχολείο Κιλελέρ Α/ΘΜΙΑ     12       12 8,8 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

15 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν.Περιβόλι στο Δ.Σ. Κιλελέρ 
(ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο Κιλελέρ 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ     4 13     17 4,4 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

16 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν.ΚΑΡΥΕΣ - Ν. ΛΕΥΚΗ - Δ.ΣΧ. 
ΝΙΚΑΙΑΣ (μόνο επιστροφή) 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Α/ΘΜΙΑ     11       11 8,4 MINIBUS ΟΧΙ ΝΑΙ 16,31 5,10 21,41 465 9.955,65 

17 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μέλισσα-Λοφίσκος-Αχίλλειο-
Νίκη-Σωτήριο-Αρμένιο 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου Β/ΘΜΙΑ         20 15 35 13,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 64,70 0,00 64,70 465 30.085,50 

18 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν.Περιβόλι-Κοκκίνες-
Κιλελέρ-Αρμένιο 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. Αρμενίου Β/ΘΜΙΑ         33   33 16,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 75,86 0,00 75,86 465 35.274,90 
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19 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Καλό Νερό-Σοφό -Ν.Καρυές-
Νίκαια 

Γυμνάσιο Νίκαιας, Γενικό 
Λύκειο Νίκαιας 

Β/ΘΜΙΑ         17 7 24 19,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 84,14 0,00 84,14 465 39.125,10 

20 ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΨΥΧΙΚΟ-ΜΙΚΡΟ ΒΟΥΝΟ-
ΚΥΠΑΡΙΣΣΟΣ-ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΚΡΑΝΩΝΑΣ-
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ-ΝΙΚΑΙΑ 

Γυμνάσιο Νίκαιας, Γενικό 
Λύκειο Νίκαιας 

Β/ΘΜΙΑ         23 9 32 43,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 195,18 0,00 195,18 465 90.758,70 

21 ΚΙΛΕΛΕΡ Γαλήνη-Πλατύκαμπος 
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ           22 22 2,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 

22 ΚΙΛΕΛΕΡ Μελισσοχώρι-Πλατύκαμπος 
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ         25 25 50 3,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 

23 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μόδεστος-Πρόδρομος-Μελία-
Αναγεννηση-Νάματα-Γλαύκη-
Πλατύκαμπος 

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ         21 19 40 26,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 115,90 0,00 115,90 465 53.893,50 

24 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ομορφοχώρι-Μελισσοχώρι-
Πλατύκαμπος 

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ         21 14 35 10,1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,42 0,00 53,42 465 24.840,30 

25 ΚΙΛΕΛΕΡ Χάλκη-Πλατύκαμπος  
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ         14 16 30 7,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 

26 ΚΙΛΕΛΕΡ Χάλκη-Πλατύκαμπος  
Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
Γενικό Λύκειο 
Πλατυκάμπου 

Β/ΘΜΙΑ         15 29 44 7,0 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 53,48 0,00 53,48 465 24.868,20 

27 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ελευθέριο στο 2ο Δ. Σχ. 
Πλατυκάμπου και Γυμνάσιο 
Πλατυκάμπου 

Γυμνάσιο Πλατυκάμπου, 
2ο Δημοτικό Σχολείο 
Πλατυκάμπου 

ΜΙΚΤΟ       33 2   35 12,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 61,22 10,20 71,42 465 33.210,30 

28 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λουτρό - Αργυρόμυλοι – Άνω 
Βούναινα - Βούναινα - 
Μαυροβούνι - Ελευθερές στο 
Δ.Σ. Κοιλάδας 

Δημοτικό Σχολείο 
Κοιλάδας 

Α/ΘΜΙΑ     25       25 35,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 156,22 10,20 166,42 465 77.385,30 

29 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Ραχούλα - Κουτσόχερο - 
Μάνδρα στο ΔΣΧ Κοιλάδας 

Δημοτικό Σχολείο 
Κοιλάδας 

Α/ΘΜΙΑ     27       27 13,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 68,06 10,20 78,26 465 36.390,90 
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30 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Κυπάρισσος-Μικρό Βουνό-
Άγιοι Ανάργυροι-Μεσορράχη-
Λάρισα 

3ο Γυμνάσιο Λάρισας, 3ο 
Γενικό Λύκειο Λάρισας, 
1ο ΕΠΑΛ Λάρισας, 2ο 
ΕΠΑΛ Λάρισας, 4ο ΕΠΑΛ 
Λάρισας, 7ο ΕΠΑΛ 
Λάρισας 

Β/ΘΜΙΑ         4 15 19 46,6 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 147,42 0,00 147,42 465 68.550,30 

31 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Πλατανούλια-Δένδρα-Αγία 
Σοφία-Γιαννουλη 

Γυμνάσιο Γιάννουλης, 
Γενικό Λύκειο Γιάννουλης 

Β/ΘΜΙΑ           10 10 10,5 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 34,92 0,00 34,92 465 16.237,80 

32 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Αμυγδαλέα - Κουτσόχερο - 
Μάνδρα - Ραχούλα στο 
Γυμνάσιο - ΛΤ Κοιλάδας 

Γυμνάσιο, ΛΤ Κοιλάδας Β/ΘΜΙΑ         16 19 35 23,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 103,90 0,00 103,90 465 48.313,50 

33 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λουτρό - Αργυρόμυλοι - 
Βούναινα - Μαυροβούνι - 
Ελευθερές στο Γυμνάσιο - ΛΤ 
Κοιλάδας 

Γυμνάσιο, ΛΤ Κοιλάδας Β/ΘΜΙΑ         10 15 25 29,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 128,98 0,00 128,98 465 59.975,70 

34 ΤΕΜΠΩΝ 
Μεσάγγαλα - Καστρί Λουτρό 
- Κ.Αιγάνη - Αιγάνη 

Δημοτικό Σχολείο 
Αιγάνης, Νηπιαγωγείο 
Αιγάνης 

Α/ΘΜΙΑ   5 16       21 17,7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 110,32 10,20 120,52 465 56.041,80 

35 ΤΕΜΠΩΝ 
Γυρτώνη-Ευαγγελισμός-
Ελάτεια - Παραπόταμος-Δ.Σ. 
Μακρυχωρίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Μακρυχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ       37     37 37,1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 161,86 10,20 172,06 465 80.007,90 

36 ΤΕΜΠΩΝ 
Καρίτσα - Ομόλιο στο Δ.Σ. 
Στομίου 

Δημοτικό Σχολείο Στομίου Α/ΘΜΙΑ     26       26 23,3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 103,20 10,20 113,40 465 52.731,00 

37 ΤΕΜΠΩΝ 
Παραπόταμος-Ελάτεια-
Ευαγγελισμός-Γυρτώνη-
Μακρυχώρι 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Μακρυχωρίου 

Β/ΘΜΙΑ         27   27 37,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 166,74 0,00 166,74 465 77.534,10 

38 ΤΕΜΠΩΝ 
Αμπελάκια-Τέμπη-Ιτέα -Ελιά-
Γόννοι 

Γυμνάσιο Γόννων, Γενικό 
Λύκειο Γόννων 

Β/ΘΜΙΑ         18 13 31 12,7 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 68,90 0,00 68,90 465 32.038,50 

39 ΤΕΜΠΩΝ 
Καρύτσα-Στόμιο-Ομόλιο-
Πυργετό 

Γυμνάσιο Πυργετού, 
Γενικό Λύκειο Πυργετού 

Β/ΘΜΙΑ         23 18 41 24,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 108,82 0,00 108,82 465 50.601,30 

40 ΤΕΜΠΩΝ 
Καστρί Λουτρό - Μεσάγγαλα 
- Παλαιόπυργος-Κουλούρα-
Αιγάνη-Κ.Αιγάνη-Πυργετό 

Γυμνάσιο Πυργετού, 
Γενικό Λύκειο Πυργετού 

Β/ΘΜΙΑ         24 17 41 35,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 159,00 0,00 159,00 465 73.935,00 
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41 ΤΕΜΠΩΝ 
Παλαιόπυργος-Ομόλιο-
Πυργέτος 

Γυμνάσιο Πυργετού, 
Γενικό Λύκειο Πυργετού 

Β/ΘΜΙΑ         13 16 29 15,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 73,36 0,00 73,36 465 34.112,40 

42 ΤΕΜΠΩΝ 
Ραψάνη-Σ.Σ. Ραψάνης-
Πυργετός 

Γυμνάσιο Πυργετού, 
Γενικό Λύκειο Πυργετού 

Β/ΘΜΙΑ         5 9 14 18,4 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 57,60 0,00 57,60 465 26.784,00 

43 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Ναρθάκι-Φάρσαλα (μόνον 
επιστροφή) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     11       11 13,1 MINIBUS ΟΧΙ ΝΑΙ 22,73 5,10 27,83 465 12.940,95 

44 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Βρυσιά στο 2ο Δ.Σχ. 
Φαρσάλων (μόνο επιστροφή) 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     13       13 7,9 MINIBUS ΟΧΙ ΝΑΙ 16,31 5,10 21,41 465 9.955,65 

45 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αμπελιά στο ΔΣ Βαμβακούς 
Δημοτικό Σχολείο 
Βαμβακούς 

Α/ΘΜΙΑ     11       11 10,2 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 34,08 10,20 44,28 465 20.590,20 

46 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Νεράιδα-Παλαιόμυλος στο 
Δ.Σχ. Ερέτρειας 

Δημοτικό Σχολείο 
Ερέτρειας 

Α/ΘΜΙΑ     12       12 8,7 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

47 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αύρα-Κρήνη-Δ.Σ.Ευυδρίου 
Δημοτικό Σχολείο 
Ευυδρίου 

Α/ΘΜΙΑ     12       12 8,4 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 32,62 10,20 42,82 465 19.911,30 

48 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Λεύκη Ν. Καρδίτσας-
Υπέρεια-Πολυνέρι-Ελληνικό-
Λόφος-Μικρ.& Μ.Ευύδριο- 
Δ.Σ. & Ν/Γ Ευυδρίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Ευυδρίου, Νηπιαγωγείο 
Ευυδρίου - Λόφου 

Α/ΘΜΙΑ   3 27       30 22,3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 98,86 10,20 109,06 465 50.712,90 

49 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Ρήγαιο-Πολυδάμιο-Άνω 
Βασιλικά-Κάτω Βασιλικά-
Δασόλοφο-Θετίδιο-
Σιτόχωρο*-Ρευματιά*-Δ.Σ. 
Βαμβακούς & Ν.Γ Βαμβακούς 
(*μόνον κατά την μετάβαση) 

Νηπιαγωγείο Βαμβακούς, 
Δημοτικό Σχολείο 
Βαμβακούς 

Α/ΘΜΙΑ   10 35       45 31,4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 145,72 10,20 155,92 465 72.502,80 

50 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σιτόχωρο-Ρευματιά-Δ.Σ. 
Βαμβακούς & Ν.Γ Βαμβακούς 
(μόνον επιστροφή) 

Νηπιαγωγείο Βαμβακούς, 
Δημοτικό Σχολείο 
Βαμβακούς 

Α/ΘΜΙΑ   4 7       11 3,3 MINIBUS ΟΧΙ ΝΑΙ 16,31 5,10 21,41 465 9.955,65 

51 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Αγ.Γεώργιο-Κατωχώρι-
Ανωχώρι-Μικρ.&Μ.Ευύδριο-
Υπέρεια-Πολυνέρι-Ελληνικό-
Βασιλί στο Ν/Γ & ΔΣ 
Ευυδρίου (μόνο επιστροφή) 

Νηπιαγωγείο Ευυδρίου, 
Δημοτικό Σχολείο 
Ευυδρίου 

Α/ΘΜΙΑ   7 19       26 44,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΝΑΙ 99,51 7,65 107,16 465 49.829,40 
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52 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Αργιθέα-Ερέτρεια-
Αγ.Χαράλαμπος-
Παλαιόμυλος-Νεράιδα-
Αμπελιά-Φάρσαλα 

1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 
1ο Γενικό Λύκειο 
Φαρσάλων, 2ο Γενικό 
Λύκειο Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

Β/ΘΜΙΑ         13 2 15 32,6 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 99,96 0,00 99,96 465 46.481,40 

53 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Κρήνη-Ευύδριο-Βασιλί-
Φάρσαλα 

2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 
2ο Γενικό Λύκειο 
Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

Β/ΘΜΙΑ         19 27 46 13,9 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 66,22 0,00 66,22 465 30.792,30 

54 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σταυρός-Αγ. Γεώργιος-
Ανωχώρι-Κατωχώρι-
Φάρσαλα 

2ο Γυμνάσιο Φαρσάλων, 
2ο Γενικό Λύκειο 
Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

Β/ΘΜΙΑ         20 20 40 21,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 99,12 0,00 99,12 465 46.090,80 

55 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Ρηγαίο – Πολυδάμειο - Άνω & 
Κάτω Βασιλικά – Κάτω 
Δασόλοφος – Θετίδιο – 
Σιτόχωρο - Ρευματιά στη 
Βαμβακού (μόνο επιστροφή) 

Γυμνάσιο Βαμβακούς Β/ΘΜΙΑ         25   25 31,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΟΧΙ ΟΧΙ 74,39 0,00 74,39 465 34.591,35 

56 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Ασπρόγεια-Ρήγαιο-
Πολυδάμειο-Άνω Βασιλικά-
Θετίδιο-Δασόλοφος-
Ρευματιά-Σιτόχωρο-
Βαμβακού Φάρσαλα 

Γυμνάσιο Βαμβακούς, 1ο 
Γενικό Λύκειο Φαρσάλων, 
2ο Γενικό Λύκειο 
Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

Β/ΘΜΙΑ         33 27 60 45,6 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 202,28 0,00 202,28 465 94.060,20 

57 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Πολυνέρι-Ελληνικό-Υπέρεια-
Λόφος-Πυργάκια-Εύδριο 
(μεταφ. και μαθητές για 
ανταπόκριση προς Φάρσαλα) 

Γυμνάσιο Ευυδρίου, 2ο 
Γυμνάσιο Φαρσάλων, 2ο 
ΓΕΛ  Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

Β/ΘΜΙΑ         10 21 31 17,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 82,32 0,00 82,32 465 38.278,80 

58 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Ναρθάκι-Δίλοφος-Αχίλλειο-
Φάρσαλα 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων, 1ο Γυμνάσιο 
Φαρσάλων, 1ο Γενικό 
Λύκειο Φαρσάλων, 2ο 
Γενικό Λύκειο Φαρσάλων, 
ΕΠΑΛ Φαρσάλων 

ΜΙΚΤΟ     14   15 11 40 16,1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 76,74 10,20 86,94 465 40.427,10 

59 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Βρυσιά-Φάρσαλα 

2ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων, 2ο Γυμνάσιο 
Φαρσάλων, 2ο Γενικό 
Λύκειο Φαρσάλων, ΕΠΑΛ 
Φαρσάλων 

ΜΙΚΤΟ     15   9 2 26 10,4 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 66,56 10,20 76,76 465 35.693,40 

60 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Από Άγιο Γεώργιο-
Κατωχώρι-Ανωχώρι-Βασιλί-
Λόφο στο Ν/Γ, Δ.Σχ. & 
Γυμνάσιο Ευυδρίου-Λόφου 

Δημοτικό Σχολείο 
Ευυδρίου, Νηπιαγωγείο 
Ευυδρίου - Λόφου, 
Γυμνάσιο Ευυδρίου 

ΜΙΚΤΟ   4 23   11   38 19,3 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 84,44 10,20 94,64 465 44.007,60 

61 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 

Άγιος Κωνσταντίνος - 
Χαλκιάδες - Ζ. Πηγή στο 
Ν/Γ, Δ.Σ. & Γυμνάσιο 
Βαμβακούς 

Νηπιαγωγείο Βαμβακούς, 
Δημοτικό Σχολείο 
Βαμβακούς, Γυμνάσιο 
Βαμβακούς 

ΜΙΚΤΟ   3 7   6   16 16,2 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 51,34 10,20 61,54 465 28.616,10 
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ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 

 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

Εγγυητική 
Επιστολή 

συμμετοχής 

4 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων από το Ανοιχτό 
Κέντρο Φιλοξενίας Προσφύγων 
Κουτσόχερου Λάρισας προς και από 
σχολικές μονάδες της Λάρισας 

λεωφορεία, 
mini bus 

5 221.767,80 € 

Υποχρεωτικά στο 
σύνολο των 

δρομολογίων της 
ομάδας 

4.672 € 

 

α/α  
Δήμος 

σχολικής 
μονάδας 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Εξυπηρετούμενη σχολική 

μονάδα 

Δ
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ς 

Π
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π
ια

 

Μ
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κ
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ς 
 

Δ
α
π
ά
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Συνολικό 
μέγιστο 

ημερήσιο 
κόστος 

άνευ ΦΠΑ 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς 

δ
ρ
ο
μ
ο
λ
ο
γ
ίω

ν 

Συνολικό 
κόστος 

δρομολογίου  
άνευ ΦΠΑ 

1 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από ΑΚΦΠ Κουτσόχερου 
Λάρισας προς 26ο Δημοτικό 
Σχολείο Λάρισας (Απόγευμα) 

26ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     25       25 15,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 73,60 10,20 83,80 465 38.967,00 

2 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Από ΑΚΦΠ Κουτσόχερου 
Λάρισας προς 7ο Δημοτικό 
Σχολείο Λάρισας, 30ο 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας & 
31ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (πρωί) 

7ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας, 30ο Δημοτικό 
Σχολείο Λάρισας, , 31ο 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ   22         22 20,1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 113,58 10,20 123,78 465 57.557,70 

3 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Από ΑΚΦΠ Κουτσόχερου 
Λάρισας προς Δημοτικό 
Σχολείο Κοιλάδας 
(Απόγευμα) 

Δημοτικό Σχολείο 
Κοιλάδας 

Α/ΘΜΙΑ     25       25 9,2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,48 10,20 63,68 465 29.611,20 

4 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Από ΑΚΦΠ Κουτσόχερου 
Λάρισας προς 1ο Γυμνάσιο 
Λάρισας, 8ο Γυμνάσιο 
Λάρισας & 5ο Γυμνάσιο 
Λάρισας (Πρωί) 

1ο Γυμνάσιο Λάρισας, 5ο 
Γυμνάσιο Λάρισας, 8ο 
Γυμνάσιο Λάρισας 

Β/ΘΜΙΑ         16   16 23,0 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 88,36 10,20 98,56 465 45.830,40 

5 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από ΑΚΦΠ Κουτσόχερου 
Λάρισας προς 3ο Γυμνάσιο 
Λάρισας (πρωί) 

3ο Γυμνάσιο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         27   27 18,5 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 96,90 10,20 107,10 465 49.801,50 
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ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 

 

α/α Τμήμα 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Υποβολή 
Προσφοράς 

Εγγυητική Επιστολή συμμετοχής 

5 

Δρομολόγια με ΤΑΞΙ και τα 
δρομολόγια με λεωφορεία-μικρά 
λεωφορεία με προορισμούς σχολικές 
μονάδες ΣΜΕΑ, ΕΠΑΛ και το Μουσικό 
σχολείο Λάρισας. 

λεωφορεία, 
mini bus, ταξί 

239 5.235.290,85 € 

Για οποιοδήποτε, 
οσαδήποτε ή και 
στο σύνολο των 
δρομολογίων της 

ομάδας 

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΤΩΝ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΤΩΝ 
ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΓΙΑ ΤΑ 

ΟΠΟΙΑ ΚΑΤΑΤΙΘΕΤΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

α/α  
Δήμος 

σχολικής 
μονάδας 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Εξυπηρετούμενη σχολική 
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ς 
 

Δ
α
π
ά
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 σ
υ
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δ
ο
ύ
 

Συνολικό 
μέγιστο 

ημερήσιο 
κόστος 

άνευ ΦΠΑ 

Α
ρ
ιθ

μ
ό
ς 

δ
ρ
ο
μ
ο
λ
ο
γ
ίω

ν 

Συνολικό 
κόστος 

δρομολογίου  
άνευ ΦΠΑ 

Εγγυητική 
Επιστολή 

συμμετοχής 

1 ΑΓΙΑΣ 
Βελίκα - Κάτω Σωτηρίτσα 
στο 1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς ΤΕ  

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 17,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 58,36 0,00 58,36 465 27.137,40 571,00 

2 ΑΓΙΑΣ 

Κάτω Σωτηρίτσα - 
Αγιόκαμπος στο 1ο Δ.Σχ. 
Αγιάς (Τ.Ε.) (η επιστροφή 
μέσω Σκήτης) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 19,75 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 54,55 0,00 54,55 465 25.365,75 533,00 

3 ΑΓΙΑΣ 
Σκλήθρο προς 1ο Δ.Σχ. Αγιάς 
(Τ.Ε.) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς 

Α/ΘΜΙΑ   2 1       3 27,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 66,94 0,00 66,94 465 31.127,10 656,00 

4 ΑΓΙΑΣ Έλαφος προς 1ο Δ.Σχ. Αγιάς 
1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αγιάς (Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 33,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 77,28 0,00 77,28 465 35.935,20 757,00 

5 ΑΓΙΑΣ Γερακάρι στο 1ο Ν/Γ Αγιάς 1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς Α/ΘΜΙΑ   1         1 7,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 29,02 0,00 29,02 465 13.494,30 284,00 

6 ΑΓΙΑΣ 
Σκήτη στο 1ο ΔΣ Αγιάς & 2ο 
ΔΣ Αγιάς 

1ο Νηπιαγωγείο Αγιάς, 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Αγιάς 

Α/ΘΜΙΑ   1 1       2 11,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 43,30 0,00 43,30 465 20.134,50 424,00 
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7 ΑΓΙΑΣ 
Μεγαλόβρυσο – Μεταξοχώρι 
στο 2ο Ν/Γ Αγιάς 

2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς Α/ΘΜΙΑ   4         4 6,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,58 0,00 27,58 465 12.824,70 270,00 

8 ΑΓΙΑΣ Ποταμιά στο 2ο Ν/Γ Αγιάς 2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς Α/ΘΜΙΑ   4         4 10,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,90 0,00 34,90 465 16.228,50 342,00 

9 ΑΓΙΑΣ Ποταμιά στο 2ο Ν/Γ Αγιάς 2ο Νηπιαγωγείο Αγιάς Α/ΘΜΙΑ   4         4 10,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,90 0,00 34,90 465 16.228,50 342,00 

10 ΑΓΙΑΣ Έλαφος - Καλαμάκι 
Δημοτικό Σχολείο 
Καλαμακίου 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 6,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,04 0,00 26,04 465 12.108,60 255,00 

11 ΑΓΙΑΣ Νερόμυλοι στο 2ο Ν/Γ Αγιάς Νηπιαγωγείο Αγιάς Α/ΘΜΙΑ   4         4 3,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20,76 0,00 20,76 465 9.653,40 203,00 

12 ΑΓΙΑΣ 
Αμυγδαλή-Καστρί στο Ν/Γ 
Δήμητρας 

Νηπιαγωγείο Δήμητρας Α/ΘΜΙΑ   4         4 16,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 46,30 0,00 46,30 465 21.529,50 453,00 

13 ΑΓΙΑΣ Μαρμαρίνη –Ν/Γ Δήμητρας Νηπιαγωγείο Δήμητρας Α/ΘΜΙΑ   2         2 11,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,44 0,00 37,44 465 17.409,60 366,00 

14 ΑΓΙΑΣ Βελίκα στο Ν/Γ Σωτηρίτσας Νηπιαγωγείο Σωτηρίτσας Α/ΘΜΙΑ   3         3 4,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,66 0,00 24,66 465 11.466,90 241,00 

15 ΑΓΙΑΣ 

Πολυδένδρι – στάση για 
ανταπόκριση λεωφ. προς 
Δ.Σχ. Μελιβοίας – 
Αγιόκαμπος στο Ν/Γ 
Σωτηρίτσας 

Νηπιαγωγείο Σωτηρίτσας Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 12,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 38,22 0,00 38,22 465 17.772,30 374,00 

16 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Μικρό Ελευθεροχώρι στο 1ο 
Δ.Σχ. Ελασσόνας (ολοήμερο) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ελασσόνας (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,18 0,00 32,18 465 14.963,70 315,00 

17 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Κλεισούρα – Ευαγγελισμός 
στο 1ο ΔΣχ Ελασσόνας και 
Ελασσόνα στο Ειδ. Δ.Σχ. 
Γαλανόβρυσης 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Ελασσόνας, Ειδικό 
Σχολείο Γαλανόβρυσης 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 38,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 88,66 10,20 98,86 465 45.969,90 968,00 
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18 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Μικρό Ελευθεροχώρι στο 1ο 
Δ.Σχ. Ελασσόνας, 3ο Δ.Σχ. 
Ελασσόνας & 1ο Ν/Γ 
Ελασσόνας 

1ο Νηπιαγωγείο 
Ελασσόνας, 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Ελασσόνας, 3ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Ελασσόνας 

Α/ΘΜΙΑ   1 2       3 11,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 38,88 0,00 38,88 465 18.079,20 381,00 

19 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Βαλανίδα - Κεφαλόβρυσο 
στο 1ο Ν/Γ Ελασσόνας και 
στο Ειδικό Ν/Γ 
Γαλανόβρυσης 

1ο Νηπιαγωγείο 
Ελασσόνας, Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 
Γαλανόβρυσης 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 24,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 61,32 0,00 61,32 465 28.513,80 600,00 

20 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Καλλιθέα στο 2ο Ν/Γ 
Ελασσόνας και στο Ειδικό 
Ν/Γ Γαλανόβρυσης 

2ο Νηπιαγωγείο 
Ελασσόνας, Ειδικό 
Νηπιαγωγείο 
Γαλανόβρυσης 

Α/ΘΜΙΑ   1 1       2 19,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 53,84 10,20 64,04 465 29.778,60 627,00 

21 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Θέση "Μετόχι" (προς 
Αγρελιά) Βερδικούσιας προς 
Δ.Σχ. Βερδικούσιας 

Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 14,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 47,04 0,00 47,04 465 21.873,60 460,00 

22 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιάσκα στο Δ.Σχ. 
Βερδικούσας 

Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 8,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,40 0,00 31,40 465 14.601,00 307,00 

23 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Σκάλα στο Δ.Σχ. 
Βερδικούσας 

Δημοτικό Σχολείο 
Βερδικούσας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,24 0,00 32,24 465 14.991,60 315,00 

24 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Θέση "Καστρί" Λιβαδίου 
Ελασσόνας προς Δ.Σχ. 
Λιβαδίου Ελασσόνας 

Δημοτικό Σχολείο 
Λιβαδίου Ελασσόνας 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 16,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 48,74 0,00 48,74 465 22.664,10 477,00 

25 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμπέλια – Πραιτώρι στο 
Ειδικό Δ.ΣΧ. Γαλανόβρυσης 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γαλανόβρυσης 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 24,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60,44 10,20 70,64 465 32.847,60 692,00 

26 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Ανάληψη – (Συκιά στο Ν/Γ 
Ευαγγελισμού) – 
Ευαγγελισμός - Ελασσόνα 
(Τζαχείλα 18) στο Ειδικό Ν/Γ 
& Δ.Σχ. Γαλανόβρυσης 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Γαλανόβρυσης, Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο 
Γαλανόβρυσης 

Α/ΘΜΙΑ   2 2       4 27,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 66,96 0,00 66,96 465 31.136,40 656,00 

27 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Σκάλα στο Ν/Γ Βερδικούσας 
Νηπιαγωγείο 
Βερδικούσας 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,24 0,00 32,24 465 14.991,60 315,00 

28 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιάμπελα στο Ν/Γ & Δ.Σχ. 
Βερδικούσας 

Νηπιαγωγείο 
Βερδικούσας, Δημοτικό 
Σχολείο Βερδικούσας 

Α/ΘΜΙΑ   1 2       3 8,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,36 0,00 32,36 465 15.047,40 317,00 





«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21» (04/2018) 

17 

29 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμπέλια στο Ν/Γ 
Βλαχογιαννίου 

Νηπιαγωγείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 7,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 28,30 0,00 28,30 465 13.159,50 277,00 

30 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμπέλια στο Ν/Γ 
Βλαχογιαννίου 

Νηπιαγωγείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 7,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 28,30 0,00 28,30 465 13.159,50 277,00 

31 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Μεγ.Ελευθεροοχώρι-Ν/Γ 
Βλαχογιαννίου 

Νηπιαγωγείο 
Βλαχογιαννίου 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 7,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 30,12 0,00 30,12 465 14.005,80 295,00 

32 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Πύθιο στο Ν/Γ Δολίχης Νηπιαγωγείο Δολίχης Α/ΘΜΙΑ   3         3 6,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,56 0,00 27,56 465 12.815,40 270,00 

33 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Αμούρι στο Ν/Γ Δομενίκου Νηπιαγωγείο Δομενίκου Α/ΘΜΙΑ   4         4 2,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20,30 0,00 20,30 465 9.439,50 198,00 

34 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Καλύβια Ανάληψης-
Παλιάσκα (επί του άξονα 
προς Βερδικούσια)-
Μαγούλα-Παλαιόκαστρο στο 
Ν/Γ Ευαγγελισμού 

Νηπιαγωγείο 
Ευαγγελισμού Ελασσόνας 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 22,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 56,86 0,00 56,86 465 26.439,90 557,00 

35 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Συκέα στο Ν/Γ Ευαγγελισμού 
Νηπιαγωγείο 
Ευαγγελισμού Ελασσόνας 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 6,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,80 0,00 26,80 465 12.462,00 262,00 

36 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Καλύβια - Κοκκινόγη στο Ν/Γ 
Καλλιθέας 

Νηπιαγωγείο Καλλιθέας Α/ΘΜΙΑ   4         4 16,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 45,32 0,00 45,32 465 21.073,80 444,00 

37 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ Καλύβια στο ΝΓ Καλλιθέας Νηπιαγωγείο Καλλιθέας Α/ΘΜΙΑ   4         4 6,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 30,40 0,00 30,40 465 14.136,00 297,00 

38 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Γεράνεια – Φαρμάκη στο Ν/Γ 
Μηλέας 

Νηπιαγωγείο Μηλέας Α/ΘΜΙΑ   4         4 11,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 36,62 0,00 36,62 465 17.028,30 358,00 

39 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΑΜΠΕΛΙΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 
Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Βερδικούσιας 

Β/ΘΜΙΑ         4   4 13,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 41,96 0,00 41,96 465 19.511,40 411,00 

40 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιά Συκιά-
(Ποιμνιοστάσιο)-Σκάλα- 
Βερδικούσια 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Βερδικούσιας 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 10,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,66 0,00 34,66 465 16.116,90 339,00 
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41 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιά Συκιά-
(Ποιμνιοστάσιο)-Σκάλα- 
Βερδικούσια 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Βερδικούσιας 

Β/ΘΜΙΑ         4   4 10,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,66 0,00 34,66 465 16.116,90 339,00 

42 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΑ-ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ 
Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Βερδικούσιας 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 8,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,18 0,00 32,18 465 14.963,70 315,00 

43 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιάσκα - Σκάλα στο 
Γυμνάσιο Βερδικούσας 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Βερδικούσιας 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 14,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 43,34 0,00 43,34 465 20.153,10 424,00 

44 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Κοκκινοπηλός-Πύθιο(για 
επιβίβαση σε λεωφορείο) 
(επιστροφή) 

Γυμνάσιο & Λ.Τ. 
Καλλιθέας 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 7,8 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 15,19 0,00 15,19 465 7.063,35 148,00 

45 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αμπέλια – Δομένικο στο 
ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ           2 2 29,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 70,72 10,20 80,92 465 37.627,80 793,00 

46 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ – 
ΠΑΛΑΙΟΚΑΣΤΡΟ ΣΤΟ ΕΕΠΑΓ 
ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         2   2 34,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 81,22 0,00 81,22 465 37.767,30 795,00 

47 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Ελασσόνα (Σκουφά 2, 
Δημητρίου, Ν. Πολιτεία) στο 
ΕΠΑΓ Ελασσόνας 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         3   3 2,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20,94 10,20 31,14 465 14.480,10 305,00 

48 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Κοκκινόγη - Γεράνεια στο 
ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         2   2 22,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 57,62 10,20 67,82 465 31.536,30 664,00 

49 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΛΙΒΑΔΙ - ΕΕΠΑΓ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         3   3 32,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 79,20 10,20 89,40 465 41.571,00 876,00 

50 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Σπαρμός - Ολυμπιάδα - 
Σκοπιά στο ΕΕΠΑΓ 
Ελασσόνας 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         3   3 19,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 52,72 0,00 52,72 465 24.514,80 516,00 

51 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Τύρναβος (Ειρήνης 77) στο 
ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         1   1 25,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 64,28 0,00 64,28 465 29.890,20 629,00 

52 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
ΛΟΥΤΡΟ-ΔΙΑΣΤΑΥΡΩΣΗ ΓΙΑ 
ΛΟΥΤΡΟ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΤΟΥ ΚΤΕΛ 

ΕΠΑΛ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         3   3 4,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 22,38 0,00 22,38 465 10.406,70 219,00 
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53 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 

Οικισμός Βαρκό Ελασσόνας 
προς διασταύρωση επαρχ. 
οδού Αμπελίων Βερδικούσιας 
για ανταπόκριση με 
Λεωφορείο προς ΕΠΑΛ 
Ελασσόνας 

ΕΠΑΛ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ         1   1 2,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,42 0,00 19,42 465 9.030,30 190,00 

54 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Παλιάμπελα – Αμπέλια (για 
ανταπόκριση με Λεωφορείο 
για ΕΠΑΛ Ελασσόνας) 

ΕΠΑΛ Ελασσόνας Β/ΘΜΙΑ           1 1 5,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,70 0,00 24,70 465 11.485,50 242,00 

55 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Αετοράχη στο 1ο Δ.Σχ. & 1ο 
Γυμνάσιο Ελασσόνας 

1ο Δημοτικό Σχολείο, 1ο 
Γυμνάσιο Ελασσόνας 

ΜΙΚΤΟ     1   2   3 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,34 0,00 32,34 465 15.038,10 316,00 

56 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Κοκκινοπηλός-Πύθιο (για 
επιβίβαση σε λεωφορείο 
προς Καλλιθέα) 

Δημοτικό Σχολείο 
Καλλιθέας, Γυμνάσιο 
Καλλιθέας 

ΜΙΚΤΟ     1   1   2 7,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 29,86 0,00 29,86 465 13.884,90 292,00 

57 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Δρυμός – ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας 
στο Ειδικό Σχ. 
Γαλανόβρυσης 

ΕΕΠΑΓ Ελασσόνας, Ειδικό 
Σχολείο Γαλανόβρυσης 

ΜΙΚΤΟ     1   2   3 14,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 41,74 10,20 51,94 465 24.152,10 509,00 

58 ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 
Μηλέα στο 1ο Γυμνάσιο 
Ελασσόνας και στο Ειδικό 
Δ.Σχ. Γαλανόβρυσης 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γαλανόβρυσης, 1ο 
Γυμνάσιο Ελασσόνας 

ΜΙΚΤΟ     1   1   2 28,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 69,70 10,20 79,90 465 37.153,50 783,00 

59 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Δοξαράς – Βοσκοτόπια επ. 
οδ. Αγ. Αναργύρων-Αγ. 
Γεωργίου στο Ν/Γ & Δ.Σ. Αγ. 
Αναργύρων 

Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 18,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 51,24 0,00 51,24 465 23.826,60 502,00 

60 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μικρό Βουνό στο ΔΣ Αγίων 
Αναργύρων 

Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 13,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 40,60 0,00 40,60 465 18.879,00 397,00 

61 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ψυχικό στο ΔΣ Αγίων 
Αναργύρων 

Δημοτικό Σχολείο Αγίων 
Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 12,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 38,70 0,00 38,70 465 17.995,50 379,00 

62 ΚΙΛΕΛΕΡ Αχίλλειο-Δ.Σ.Αρμενίου 
Δημοτικό Σχολείο 
Αρμενίου 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 6,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,74 0,00 27,74 465 12.899,10 271,00 

63 ΚΙΛΕΛΕΡ Δίλοφο - ΔΣ Ζαππείου 
Δημοτικό Σχολείο 
Ζαππείου 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 5,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,16 0,00 24,16 465 11.234,40 236,00 
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64 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Κυπάρισσος στο Δ.Σχ. 
Ζαππείου 

Δημοτικό Σχολείο 
Ζαππείου 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 8,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 30,38 0,00 30,38 465 14.126,70 297,00 

65 ΚΙΛΕΛΕΡ Χαρά στο Δ.Σχ. Ζαππείου 
Δημοτικό Σχολείο 
Ζαππείου 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 5,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 25,66 0,00 25,66 465 11.931,90 251,00 

66 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν.Περιβόλι - Δ.Σ. Κιλελέρ 
(μόνον επιστροφή κανονικού 
ωραρίου) 

Δημοτικό Σχολείο Κιλελέρ Α/ΘΜΙΑ     4       4 4,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 23,02 0,00 23,02 465 10.704,30 225,00 

67 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Μέλισσα - Λοφίσκος - 
Αχίλλειο στο Δ.Σ. Κιλελέρ 
(μόνον επιστροφή 
ολοήμερου) 

Δημοτικό Σχολείο Κιλελέρ 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 8,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,34 0,00 31,34 465 14.573,10 307,00 

68 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αγναντερή - Αγροκήπιο στο 
Δ.Σ. & Ν/Γ Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Δημοτικό Σχολείο Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 10,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,02 0,00 34,02 465 15.819,30 333,00 

69 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αγναντερή-Δ.Σ Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Δημοτικό Σχολείο Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 6,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,84 0,00 26,84 465 12.480,60 263,00 

70 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μοσχοχώρι στο Δ.Σχ. 
Νίκαιας 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας Α/ΘΜΙΑ     2       2 11,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,20 0,00 37,20 465 17.298,00 364,00 

71 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Άγιοι Ανάργυροι – Νίκαια 
(Οδ. Ελύτη) - παράδρομος 
ΕΟ στον κόμβο Νίκαιας- στο 
Δ.Σχ. Νίκαιας (ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       3     3 18,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 50,30 0,00 50,30 465 23.389,50 492,00 

72 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μοσχοχώρι - Ν. Λεύκη – 
Δ.Σχ. Νίκαιας (μόνο 
επιστροφή ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       3     3 12,1 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 18,78 0,00 18,78 465 8.732,70 184,00 

73 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν. Καρυές – Δ.Σχ. Νίκαιας 
(μόνο επιστροφή ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       3     3 6,5 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 13,49 0,00 13,49 465 6.272,85 132,00 

74 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Σοφό - Δ.Σ. Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       3     3 14,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 41,34 0,00 41,34 465 19.223,10 405,00 

75 ΚΙΛΕΛΕΡ Κυπαρίσσια - ΔΣ Χάλκης Δημοτικό Σχολείο Χάλκης Α/ΘΜΙΑ     2       2 14,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 41,92 0,00 41,92 465 19.492,80 410,00 
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76 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Κρανώνας στο Ν/Γ & Δ.Σ. 
Αγ. Αναργύρων 

Νηπιαγωγείο Αγ. 
Αναργύρων, Δημοτικό 
Σχολείο Αγ. Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 5,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,16 0,00 24,16 465 11.234,40 236,00 

77 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μεσοράχη στα Ν/Γ & ΔΣ Αγ. 
Αναργύρων 

Νηπιαγωγείο Αγ. 
Αναργύρων, Δημοτικό 
Σχολείο Αγ. Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 5,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 25,66 0,00 25,66 465 11.931,90 251,00 

78 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ψυχικό - Άγιος Γεώργιος στο 
Ν/Γ & Δ.Σ. Αγ. Αναργύρων 

Νηπιαγωγείο Αγ. 
Αναργύρων, Δημοτικό 
Σχολείο Αγ. Αναργύρων 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 12,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 38,70 0,00 38,70 465 17.995,50 379,00 

79 ΚΙΛΕΛΕΡ Νίκη στο Ν/Γ Αρμενίου Νηπιαγωγείο Αρμενίου Α/ΘΜΙΑ   2         2 4,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 22,82 0,00 22,82 465 10.611,30 223,00 

80 ΚΙΛΕΛΕΡ Σωτήριο στο Ν/Γ Αρμενίου Νηπιαγωγείο Αρμενίου Α/ΘΜΙΑ 2 1         3 2,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,42 0,00 19,42 465 9.030,30 190,00 

81 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μελία – Μόδεστος στο 1ο ΔΣχ 
Πλατυκάμπου & Ν/Γ 
Γλαύκης 

Νηπιαγωγείο Γλαύκης, 1ο 
Δημοτικό Σχολείο 
Πλατυκάμπου 

Α/ΘΜΙΑ   1 1       2 17,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 47,22 0,00 47,22 465 21.957,30 462,00 

82 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μύρα - Σοφό στο Ν/Γ 
Ζαππείου 

Νηπιαγωγείο Ζαππείου Α/ΘΜΙΑ   2         2 11,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,00 0,00 37,00 465 17.205,00 362,00 

83 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Χαρά - 3ο χλμ Ζαππείου-
Κυπάρισσου στο Ν/Γ 
Ζαππείου 

Νηπιαγωγείο Ζαππείου Α/ΘΜΙΑ   3         3 10,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 33,60 0,00 33,60 465 15.624,00 329,00 

84 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Μέλισσα - Αχίλλειο στο Ν/Γ 
Κιλελέρ 

Νηπιαγωγείο Κιλελέρ Α/ΘΜΙΑ   3         3 8,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,34 0,00 31,34 465 14.573,10 307,00 

85 ΚΙΛΕΛΕΡ Ν.Περιβόλι - Ν/Γ Κιλελέρ Νηπιαγωγείο Κιλελέρ Α/ΘΜΙΑ   3         3 4,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 23,02 0,00 23,02 465 10.704,30 225,00 

86 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αγναντερή προς Ν/Γ Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Νηπιαγωγείο Μεγ. 
Μοναστηρίου 

Α/ΘΜΙΑ 1           1 6,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,84 0,00 26,84 465 12.480,60 263,00 

87 ΚΙΛΕΛΕΡ Ν. Καρυές - Ν/Γ Νίκαιας Νηπιαγωγείο Νίκαιας Α/ΘΜΙΑ   3         3 6,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,98 0,00 26,98 465 12.545,70 264,00 
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88 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ν. Καρυές - Νίκαια (Κανάρη 
8) στο Ν/Γ Νίκαιας 
(ολοήμερο 16:00) 

Νηπιαγωγείο Νίκαιας 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 8,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 30,76 0,00 30,76 465 14.303,40 301,00 

89 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Κυπαρίσσια στο Ν/Γ και Δ.Σ. 
Νίκαιας 

Νηπιαγωγείο Νίκαιας, 
Δημοτικό Σχολείο Νίκαιας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 14,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 41,54 0,00 41,54 465 19.316,10 407,00 

90 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Λάρισα (Μπούμη Παππά 16, 
Παπαδίτσα 2, Ασκληπιού 41) 
στο 1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 12,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 42,02 10,20 52,22 465 24.282,30 511,00 

91 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αργυροπούλι - 1ο ΤΕΕ 
Ειδικής Αγωγής Γιάννουλης 
& Ε.Ε.Ε.Ε.Κ ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη), 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         2   2 42,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 97,56 10,20 107,76 465 50.108,40 1.056,00 

92 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Ελασσόνα-Τσαριτσάνη-
Τύρναβο-Αμπελώνα-1ο ΤΕΕ 
Γιάννουλη-
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.Αγ.Ανάργυροι 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη), 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         5 10 15 60,6 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 197,82 20,40 218,22 465 101.472,30 2.138,00 

93 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αγιά στο ΕΕΕΕΚ Αγίων 
Αναργύρων 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 46,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 103,56 10,20 113,76 465 52.898,40 1.114,00 

94 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Αργυροπούλι - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ 
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 42,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 96,18 10,20 106,38 465 49.466,70 1.042,00 

95 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Ελασσόνα (Μαυροδήμου 19) 
στο ΕΕΕΕΚ Αγ. Αναργύρων 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ     2   1   3 55,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 124,06 15,30 139,36 465 64.802,40 1.365,00 

96 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Εργατικές Κατοικίες 
Γιάννουλης προς ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΕΕΕΚ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 17,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 49,24 10,20 59,44 465 27.639,60 582,00 

97 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Λάρισα (23ης Οκτωβρίου - 
31ης Αυγούστου – 
Αεροδρομίου - Οδός Βόλου - 
Ηρώων Πολυτεχνείου - 
Φαρσάλων – Νίκαια - Νέες 
Καρυές) - Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίων 
Αναργύρων 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         12   12 33,6 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 166,94 20,40 187,34 465 87.113,10 1.835,00 

98 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Λάρισα (Αίγλης 6, 
Ξενοπούλου 24, Πολέμη 10, 
Παλαιστίνης 40,Βονίτσης 10) 
- Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         5   5 23,3 ΤΑΞΙ 9θ ΝΑΙ ΝΑΙ 63,86 10,20 74,06 465 34.437,90 725,00 
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99 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Λάρισα (Βικέλα 5, 
Περσεφόνης 7) προς ΑΓ. 
ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ ΕΕΕΕΚ 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         2   2 18,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 52,00 10,20 62,20 465 28.923,00 609,00 

100 ΚΙΛΕΛΕΡ 

Λάρισα (Προύσης 17- 
Καραθάνου 57- Νικηφόρου 
Φωκά 7-Δαιδάλου 6η παρ.-
Φαρσάλων 191- 
Εγγονόπουλου 10) στο 
Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγίων Αναργύρων 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         11   11 24,7 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 106,84 15,30 122,14 465 56.795,10 1.196,00 

101 ΚΙΛΕΛΕΡ 
Λάρισα (Στρατονικίας 4, 
Αθηνάς 4, Σκοπάδων 41) στο 
ΕΕΕΕΚ Αγ. Αναργύρων 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 20,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 57,00 10,20 67,20 465 31.248,00 658,00 

102 ΚΙΛΕΛΕΡ 

ΣΥΝΟΙΚΙΕΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(Γεωργίου Σταύρου 3- 
Μανδηλαρά 36)-Ε.Ε.Ε.Ε.Κ  
ΑΓ.ΑΝΑΡΓΥΡΟΙ (για 
διαμορφωμένα οχήματα για 
αναπηρικά αμαξίδια-μη 
αποσπώμενα) 

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Αγ. 
Αναργύρων 

Β/ΘΜΙΑ         2   2 16,5 ΤΑΞΙ διαμ. ΝΑΙ ΝΑΙ 62,61 10,20 72,81 465 33.855,72 713,00 

103 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Αγιονερίου 15, 
Κατσικογιάννη 26) στο 13ο 
ΔΣ Λάρισας 

13ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 2,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,78 0,00 19,78 465 9.197,70 193,00 

104 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Καλυβίων 29, 
Φαίδωνος 6) στο 13ο ΔΣ 
Λάρισας 

13ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 2,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,32 0,00 19,32 465 8.983,80 189,00 

105 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Στατιστικής 65-67, 
Στατιστικής 72) στο 13ο ΔΣ 
Λάρισας 

13ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 1,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,48 0,00 17,48 465 8.128,20 171,00 

106 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Στατιστικής 65-67) 
στο 13ο ΔΣ Λάρισας 
(ολοήμερο) 

13ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 1,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,48 0,00 17,48 465 8.128,20 171,00 

107 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Κιθαιρώνος 5-
Βρυζάκη 3) στο 22ο Δ.Σχ. 
Λάρισας 

22ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 4,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 23,48 0,00 23,48 465 10.918,20 230,00 

108 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Ελικώνος 4-
Αλεξάνδρου Μπάρα 13) στο 
22ο Δ.Σχ. Λάρισας Τ.Ε. 

22ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 4,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 23,94 0,00 23,94 465 11.132,10 234,00 

109 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Γιάννουλη (Βενιζέλου 28), 
Λάρισα (Ικαρίας 78) - 25o 
Δ.Σχ. Λάρισας 

25o Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 8,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,78 0,00 32,78 465 15.242,70 321,00 
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110 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Κυπάρισσος προς 25ο Δ.Σχ. 
Λάρισας 

25ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       1     1 24,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 60,90 0,00 60,90 465 28.318,50 596,00 

111 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Ειρήνης της 
Αθηναίας 8 Αβέρωφ) στο 33ο 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας ΤΕ 

33ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 5,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,18 0,00 27,18 465 12.638,70 266,00 

112 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Γιάννουλη (Βυζαντίου τέρμα) 
στο 3ο Ν/Γ Γιάννουλης (Τ.Ε.) 
ολοήμερο 

3o Νηπιαγωγείο 
Γιάννουλης (ΤΕ) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ   1         1 1,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,08 0,00 19,08 465 8.872,20 186,00 

113 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Καραθάνου 15, 
Χατζηαποστόλου 18, 
Αρμονίας 3) στο 3ο Δ.Σχ & 
Ν/Γ Γιάννουλης  (Τ.Ε.) 

3o Νηπιαγωγείο 
Γιάννουλης (ΤΕ), 3o 
Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ΤΕ) 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 8,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 33,24 0,00 33,24 465 15.456,60 325,00 

114 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Γόννοι – Λάρισα (Γαλάτειας 
12, Ισιόδου 14, θέση Κιόσκι) 
στο 3ο Ν/Γ Γιάννουλης 

3ο Νηπιαγωγείο 
Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 30,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 75,66 0,00 75,66 465 35.181,90 741,00 

115 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Φαλάνη - 2ο χλμ Γιάννουλης-
Φαλάνης - Γιάννουλη (Μ. 
Αλεξάνδρου 21) στο 3ο Ν/Γ 
& 3ο Δ.Σχ. Γιάννουλης 

3ο Νηπιαγωγείο 
Γιάννουλης, 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 32,60 0,00 32,60 465 15.159,00 319,00 

116 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (ΣΟΑ Σαρίμβεη, 
Νικολοπούλου 66) στο 57ο 
Νηπιαγωγείο (Τ.Ε.) Λάρισας 

57ο Νηπιαγωγείο Λάρισας 
(Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 6,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 28,56 0,00 28,56 465 13.280,40 279,00 

117 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (31ης Αυγούστου 67, 
Ελλαδίου 4, Ρηγαίου 6) στο 
9ο Ν/Γ Λάρισας 

9ο Νηπιαγωγείο Λάρισας Α/ΘΜΙΑ   3         3 5,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,40 0,00 27,40 465 12.741,00 268,00 

118 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Κυβέλης 8, 
Πλαστήρα 5) στο 9ο Ν/Γ 
Λάρισας 

9ο Νηπιαγωγείο Λάρισας Α/ΘΜΙΑ   2         2 4,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 25,78 0,00 25,78 465 11.987,70 252,00 

119 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Αμυγδαλέα στο Δ.Σχ. 
Τερψιθέας 

Δημοτικό Σχολείο 
Τερψιθέας 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 12,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,76 0,00 37,76 465 17.558,40 370,00 

120 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Ραχούλα στο Δ.Σχ. 
Τερψιθέας (επιστροφή 
ολοήμερο 16:00) 

Δημοτικό Σχολείο 
Τερψιθέας (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 8,5 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 15,38 0,00 15,38 465 7.151,70 150,00 

121 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
10ο χλμ Λάρισας - Τυρνάβου 
στο Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 7,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28,32 10,20 38,52 465 17.911,80 377,00 
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122 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Αρχιμήδους 42) - 
Γιάννουλη (Θεριμιώτη 16) 
στο Ειδικό Δ.Σχ. Γιάννουλης 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 6,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 29,54 10,20 39,74 465 18.479,10 389,00 

123 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Σταγών 33, Ν. 
Φωκά 6) στο Ειδικό Δημοτικό 
Σχολείο Γιάννουλης 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 10,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 37,00 10,20 47,20 465 21.948,00 462,00 

124 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Φαλάνη (Περαιβιας 19) στο 
Ειδ. Δ.Σχ. Γιάννουλης *με 
αναπηρικό αμαξίδιο 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 7,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 29,88 10,20 40,08 465 18.637,20 392,00 

125 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (25ης Μαρτίου 4, 
31ης Αυγούστου 47) στο 
Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 5,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27,24 10,20 37,44 465 17.409,60 366,00 

126 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Θησέα 4, Καρδίτσης 
7Α) στο Ειδ. Δ.Σχ. 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 6,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 30,00 10,20 40,20 465 18.693,00 393,00 

127 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Μ. Μπότσαρη 24) 
στο Ειδικό Δ.Σ. Γιάννουλης 
(ολοήμερο με αναχώρηση 
στις 10:00, επιστροφή στις 
15:00) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       1     1 5,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25,62 10,20 35,82 465 16.656,30 351,00 

128 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Ρηγοπούλου 6, ΣΟΑ 
επί της Ηρ. Πολυτεχνείου) 
στο Ειδ. Δ.Σχ. Γιάννουλης 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 9,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 34,86 10,20 45,06 465 20.952,90 441,00 

129 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Νάματα - Λάρισα (Αιόλου 3) 
στο Ειδ. Δ.Σ. Γιάννουλης 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 25,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 66,22 10,20 76,42 465 35.535,30 748,00 

130 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Πλατανούλια - Τύρναβος 
(Θεοτοκοπούλου 6, Κανάρη 
19) - Αμπελώνας 
(Ανεξαρτησίας 8) - Φαλάνη 
(Βενιζέλου 25) στο Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Γιάννουλης 
(ολοήμερο) (9θέσιο ταξί) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       5     5 32,2 ΤΑΞΙ 9θ ΝΑΙ ΝΑΙ 79,46 10,20 89,66 465 41.691,90 878,00 

131 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Τύρναβος (οικ. Ρομά) στο 
Ειδικό Δ.Σχ. Γιάννουλης 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Γιάννουλης (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 16,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 46,26 10,20 56,46 465 26.253,90 553,00 

132 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Αγ. Ανάργυροι στο Ειδ. ΔΣ 
ΔΑΔ Λάρισας (Καλλισθένους 
25) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 15,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 44,28 10,20 54,48 465 25.333,20 533,00 
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133 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Βελίκα-Αγιόκαμπος στο Ειδ. 
Δ.Σχ. ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους 25) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 54 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 118,56 15,30 133,86 465 62.244,90 1.311,00 

134 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Εμπεδοκλέους 8) 
στο Ειδ. Δ.Σ. Λάρισας ΔΑΔ 
(Καλλισθένους 25) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 5,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 26,94 10,20 37,14 465 17.270,10 363,00 

135 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Ταχτσή 1, Καλαμά 
35, Μ. Αρώνη 25) στο Ειδικό 
Δ.Σχ Λάρισας ΔΑΔ 
(Καλλισθένους 25) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 8,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 33,18 10,20 43,38 465 20.171,70 425,00 

136 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λοφίσκος – Λάρισα 
(Γαλάτειας 9) στο Ειδικό 
Δ.Σχ. Λάρισας ΔΑΔ 
(Καλλισθένους) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 30,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 73,96 10,20 84,16 465 39.134,40 824,00 

137 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Καρδίτσης 34, 
Σύρου 13) στο Ειδ. Δ.Σχ. ΔΑΔ 
(Καλλισθένους 25) 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 3,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 22,32 10,20 32,52 465 15.121,80 318,00 

138 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Καρίτσας 9, 
Υψηλάντου 19-23) στο Ειδ. 
Δ.Σ. ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους 25) 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 5,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27,40 10,20 37,60 465 17.484,00 368,00 

139 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Φαρμάκη 8) στο 
Ειδικό Δ.Σ. Λάρισας ΔΑΔ 
(Καλλισθένους 25) 
(ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       1     1 3,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 21,64 10,20 31,84 465 14.805,60 312,00 

140 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Αγκίλα 5, Ηροδότου 
37, Δημοκρατίας 77) στο Ειδ. 
ΔΣ Λάρισας (Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 4,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25,56 10,20 35,76 465 16.628,40 350,00 

141 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Σκήπης 6, Ηπείρου 
151, Λαταμίας 14) στο & Ειδ. 
Σχ. Λάρισας (Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 6,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28,80 10,20 39,00 465 18.135,00 382,00 

142 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Τσιμισκή 21*) στο 
Ειδικό ΔΣ Λάρισας (Μουσών) 
*με μεγάλο αναπηρικό 
αμαξίδιο 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 3,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 22,78 10,20 32,98 465 15.335,70 323,00 

143 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Όσσα - Λάρισα (Βιζυηνού 18) 
στο Ειδ. Δ.Σχ. Λάρισας 
(Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 25,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 67,44 10,20 77,64 465 36.102,60 760,00 

144 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Συν. Λάρισας (Μιαούλη 79, 
Ικαρίας 42-Αίγλης 4) στο 
Ειδικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 4,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 25,32 10,20 35,52 465 16.516,80 348,00 
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145 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Τύρναβος (Ειρήνης 38- Ηρ. 
Πολυτεχνείου 99) στο Ειδικό 
ΔΣ Λάρισας (Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 21,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 57,30 10,20 67,50 465 31.387,50 661,00 

146 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Υπέρεια στο Ειδ. Δ.Σχ. 
Λάρισας (Μουσών) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 32,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 78,48 10,20 88,68 465 41.236,20 869,00 

147 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Χάλκη - Λάρισα (Δελερίων 
16, Βικέλα 1) στο Ειδικό Ειδ. 
Δ.Σ. Λάρισας (Μουσών 1) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 22,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 60,62 10,20 70,82 465 32.931,30 694,00 

148 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Ιμβριώτη 13, 
Νικολοπούλου 109) στο 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (ολοήμερο) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       2     2 5,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28,10 10,20 38,30 465 17.809,50 375,00 

149 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Οδυσσέως 41 – 
Γοργία 13 – Βοσπόρου 6 - 
Δράκοντος 14 – Σκουφά 30 (2 
μαθητές))  στο Ειδικό Δ.Σ. 
Λάρισας (Μουσών) 
(ολοήμερο) – (9θέσιο ΤΑΞΙ) 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας (Μουσών) 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ       6     6 7,4 ΤΑΞΙ 9θ ΝΑΙ ΝΑΙ 31,80 10,20 42,00 465 19.530,00 411,00 

150 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Φάρσαλα (Γρηγορίου 
Ολυμπίου 3, Β’ Συντ. Ιππικού 
25) - Νίκαια (Ανδρούτσου 1) 
στο Ειδ ΔΣ ΔΑΔ Λάρισας & 
Ειδ. Δ.Σχ. Νεάπολης Λάρισας 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας ΔΑΔ 
(Καλλισθένους), Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 47 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 107,32 15,30 122,62 465 57.018,30 1.201,00 

151 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Ζ. Πηγής 47, Οικ. εξ 
Οικονόμων 50, ΣΟΑ 
Ιωαννίνων) στο Ειδ. Ν/Γ & 
Δ.Σχ. ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο ΔΑΔ 
Λάρισας (Καλλισθένους), 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ   2 1       3 7,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32,94 10,20 43,14 465 20.060,10 422,00 

152 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Πελασγών 22 - 
Καλυβίων - Καντώνια 201) 
στο Ειδ. ΔΣ & Ν/Γ ΔΑΔ 
(Καλλισθένους 25) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο ΔΑΔ 
Λάρισας (Καλλισθένους), 
Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
ΔΑΔ Λάρισας 
(Καλλισθένους) 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 7,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32,48 10,20 42,68 465 19.846,20 418,00 

153 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Ρίζου 52, Γιάκγου 
9Β, Μαλάκη 5) στο Ειδ. Ν/Γ 
Λάρισας (Μουσών) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λάρισας (Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 2,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 19,56 10,20 29,76 465 13.838,40 291,00 

154 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Γόννοι – Λάρισα (ΣΟΑ-
Σαρμίμβεη) στο Ειδικό Ν/Γ & 
Δ.Σχ. Λάρισας (Μουσών 1) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λάρισας (Μουσών), Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 30,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 73,80 10,20 84,00 465 39.060,00 823,00 
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155 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Δοξάτου 2, 
Ξενοπούλου 45, Σεφέρη 73, 
Γούναρη 13) στο Ειδικό Δ.Σχ. 
Λάρισας  (9θέσιο 
διαμορφωμένο όχημα για 
αναπηρικά αμαξίδια-μη 
αποσπώμενα) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λάρισας (Μουσών), Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 8,7 ΤΑΞΙ διαμ. ΝΑΙ ΝΑΙ 45,24 10,20 55,44 465 25.779,60 543,00 

156 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Μεγαλουπόλεως 53 
– Ηρώων Πολυτεχνείου 14- 
ΣΟΑ επί Σαρίμβεη) στο Ειδ. 
Ν/Γ & Δ.Σχ. Λάρισας 
(Μουσών) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λάρισας (Μουσών), Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   2 1       3 6,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 28,80 10,20 39,00 465 18.135,00 382,00 

157 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Σωτήριο - Αχίλλειο στο Ειδ. 
Ν/Γ & Δ.Σχ. Λάρισας 
(Μουσών) 

Ειδικό Νηπιαγωγείο 
Λάρισας (Μουσών), Ειδικό 
Δημοτικό Σχολείο Λάρισας 
(Μουσών) 

Α/ΘΜΙΑ   1 1       2 36,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 85,60 0,00 85,60 465 39.804,00 838,00 

158 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λουτρό -Βούναινα - 
Μαυροβούνι στο Ν/Γ 
Κοιλάδας 

Νηπιαγωγείο Κοιλάδας Α/ΘΜΙΑ   4         4 24,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 60,60 0,00 60,60 465 28.179,00 593,00 

159 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ Ραχούλα στο Ν/Γ Κοιλάδας Νηπιαγωγείο Κοιλάδας Α/ΘΜΙΑ   4         4 2,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,06 0,00 19,06 465 8.862,90 186,00 

160 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Αμυγδαλέα στο Ν/Γ 
Τερψιθέας 

Νηπιαγωγείο Τερψιθέας Α/ΘΜΙΑ     4       4 12,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,94 0,00 37,94 465 17.642,10 371,00 

161 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Κολοκοτρώνη 51) 
στο 10ο Γυμνάσιο Λάρισας 

10ο Γυμνάσιο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         1   1 2,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 21,16 0,00 21,16 465 9.839,40 207,00 

162 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Αγίου Νεκταρίου 12, 
Ελικώνος 4, Κιθαιρώνος 5) 
στο 13ο Γυμνάσιο Λάρισας 

13ο Γυμνάσιο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         3   3 5,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,02 0,00 26,02 465 12.099,30 254,00 

163 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Παραμυθιάς 14*) στο 
13ο Λύκειο Λάρισας *μεγάλο 
καρότσι-μεγάλο πορτ 
μπαγκαζ 

13ο Λύκειο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ           1 1 1,5 

ΤΑΞΙ 
*μεγάλο 
καρότσι-

μεγάλο πορτ 
μπαγκαζ 

ΝΑΙ ΝΑΙ 18,16 10,20 28,36 465 13.187,40 277,00 

164 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Ελάφου 2) στο 14ο 
Γυμνάσιο Λάρισας (T.E.) 

14ο Γυμνάσιο Λάρισας 
(Τ.Ε.) 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 0,89 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 16,76 0,00 16,76 465 7.793,40 164,00 

165 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Παλαιόπυργος - Μακρυχώρι 
στο 14ο Γυμνάσιο (Τ.Ε.) & 
στο 1o ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
(Γιάννουλη) 

14ο Γυμνάσιο Λάρισας 
(Τ.Ε.), 1ο ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής Λάρισας 
(Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         1 2 3 51,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 113,30 15,30 128,60 465 59.799,00 1.260,00 
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166 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Αμπελια-Φάρσαλα-
Δασόλοφος-Λόφος-Κρήνη-
Άγιοι Ανάργυροι ΕΕΕΕΚ-
Λάρισα (Νικολοπούλου 118)-
Γιάννουλη 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         6 4 10 78,1 MINIBUS ΝΑΙ ΝΑΙ 248,74 25,50 274,24 465 127.521,60 2.687,00 

167 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΓΑΛΗΝΗ-ΛΑΡΙΣΑ (ΓΟΡΓΙΑ 13) 
- ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ (ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ 
3)-1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 16,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50,14 10,20 60,34 465 28.058,10 591,00 

168 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

ΓΕΡΑΝΕΙΑ-ΕΛΑΣΣΟΝΑ (για 
ανταπόκριση με Λεωφορείο 
προς 1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 18,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50,58 10,20 60,78 465 28.262,70 595,00 

169 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΔΕΝΤΡΑ στο 1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         1   1 6,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 27,38 10,20 37,58 465 17.474,70 368,00 

170 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Δομένικο-Δαμάσι-Τύρναβος 
(για ανταπόκριση με 
Λεωφορείο προς 1ο ΤΕΕ 
Ειδικής Αγωγής Λάρισας) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         2   2 28,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 68,84 0,00 68,84 465 32.010,60 674,00 

171 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (1ης Μεραρχίας, 
Ηλώνης 8, Αιολίδος 17) -1ο 
ΤΕΕ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 8,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32,78 10,20 42,98 465 19.985,70 421,00 

172 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Καραϊσκάκη 40, 
Ικαρίας 153, Ικαρίας 32, 
Δίρφυως 19) - Γιάννουλη 
(Κολοκοτρώνη 5) στο 1ο ΤΕΕ 
ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 
(9θέσιο διαμορφωμένο 
όχημα για αναπηρικά 
αμαξίδια-μη αποσπώμενα) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           4 4 12,8 ΤΑΞΙ διαμ. ΝΑΙ ΝΑΙ 56,73 10,20 66,93 465 31.123,38 655,00 

173 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Λάρισα (Νικολοπούλου 118, 
Τζαβέλα 78, Αιόλου 58) στο 
1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Γιάννουλης 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 12 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 41,80 10,20 52,00 465 24.180,00 509,00 

174 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα (Στατιστικής 65-67 – 
Σίφνου 18 - Φαρμακίδου 7)-
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 10,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 38,56 10,20 48,76 465 22.673,40 477,00 

175 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Λάρισα προς 1ο ΤΕΕ Ειδικής 
Αγωγής Λάρισας 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           26 26 24 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 212,80 20,40 233,20 465 108.438,00 2.285,00 
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176 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΜΕΛΙΒΟΙΑ-ΑΕΤΟΛΟΦΟΣ-
ΑΝΑΒΡΑ στο 1ο ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ 
ΑΓΩΓΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 50,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 113,70 15,30 129,00 465 59.985,00 1.264,00 

177 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Μόδεστος - Γλαύκη - Λάρισα 
(Χρυστομάνους 45) στο 1ο 
ΤΕΕ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ 
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 28,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 71,88 10,20 82,08 465 38.167,20 804,00 

178 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ ΝΑΜΑΤΑ-ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 
1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 24,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 62,06 10,20 72,26 465 33.600,90 708,00 

179 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Νίκαια (25ης Μαρτίου 29) - 
Λάρισα (Αϊδινίου 10, 
Αργυρακούλη 31) στο 1ο ΤΕΕ 
Ειδικής Αγωγής Λάρισας 
(Γιάννουλη) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ         3   3 19,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 54,48 10,20 64,68 465 30.076,20 633,00 

180 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
ΣΥΚΟΥΡΙΟ-ΣΥΝ ΛΑΡΙΣΑΣ 
(ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 63)-
ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ 1ο ΤΕΕ 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           3 3 22,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 59,58 10,20 69,78 465 32.447,70 683,00 

181 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Τερψιθέα (Μεγ. Αλεξάνδρου 
21) -Λάρισα (Άτρακος 27, 
Ομήρου 13, Αισχύλου 1, 
31ης Αυγούστου 67) στο 1ο 
ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Γιάννουλης (9θέσιο ταξί) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           6 6 19,3 ΤΑΞΙ 9θ ΝΑΙ ΝΑΙ 57,18 10,20 67,38 465 31.331,70 660,00 

182 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Φαλάνη (Ρήγα Φεραίου 2, 
Ταγμ. Μπαλντούμη 18) στο 
1o ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
(Γιάννουλη) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           2 2 8,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 32,26 10,20 42,46 465 19.743,90 416,00 

183 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Φλάμπουρο – Ελασσόνα 
(Σκουφά 59) και Ελασσόνα 
(για επιβίβαση σε Λεωφορείο 
προς 1ο ΤΕΕ Γιάννουλης) 

1ο ΤΕΕ Ειδικής Αγωγής 
Λάρισας (Γιάννουλη) 

Β/ΘΜΙΑ           1 1 21,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 56,44 10,20 66,64 465 30.987,60 653,00 

184 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Γλαύκη-Χάλκη-Γαλήνη-
Πλατύκαμπος-Μελισσοχώρι 
στο Μουσικό Σχολείο 
Λάρισας 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         8 4 12 29,5 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 102,40 0,00 102,40 465 47.616,00 1.003,00 

185 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Ελευθερές – Λάρισα 
(Μακρυγιάννη 68, Παππά 
Φωτίου 8) στο Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         3   3 14,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 43,00 0,00 43,00 465 19.995,00 421,00 

186 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Κυψελοχώρι-Πουρνάρι-
Όσσα-Συκούριο στο Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         9   9 34,2 MINIBUS ΝΑΙ ΟΧΙ 106,36 0,00 106,36 465 49.457,40 1.042,00 
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187 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Τύρναβος στο Μουσικό 
Σχολείο Λάρισας 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ           2 2 19,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 54,54 0,00 54,54 465 25.361,10 534,00 

188 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Φαλάνη – Δασοχώρι στο 
Μουσικό Σχολείο Λάρισας 

Μουσικό Σχολείο Λάρισας Β/ΘΜΙΑ         3   3 17,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 50,32 0,00 50,32 465 23.398,80 493,00 

189 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από Μέλισσα στο 14ο 
Γυμνάσιο Λάρισας & 15ο 
Δ.Σχ Λάρισας Τ.Ε. 

14ο Γυμνάσιο Λάρισας, 
15ο Δημοτικό Σχολείο 
Λάρισας 

ΜΙΚΤΟ     1   1   2 23,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 58,96 0,00 58,96 465 27.416,40 577,00 

190 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 

Ν.ΚΑΡΥΕΣ – Ν. ΛΕΥΚΗ - Δ.ΣΧ. 
ΝΙΚΑΙΑΣ - ΜΟΥΣΙΚΟ – 1ο - 2ο 
ΕΠΑΛ ΛΑΡΙΣΑΣ (κοινό με 
Α/θμια) 

Δημοτικό Σχολείο 
Νίκαιας, Μουσικό Σχολείο 
Λάρισας, 1ο ΕΠΑΛ 
ΛΑΡΙΣΑΣ, 2ο ΕΠΑΛ 
ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΜΙΚΤΟ     13   20 3 36 19,8 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΝΑΙ ΝΑΙ 107,78 10,20 117,98 465 54.860,70 1.156,00 

191 ΤΕΜΠΩΝ 
Χειμάδι στο Δ.Σχ. 
Καλοχωρίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Καλοχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 1,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,72 0,00 17,72 465 8.239,80 173,00 

192 ΤΕΜΠΩΝ 
Χειμάδι στο Δ.Σχ. 
Καλοχωρίου 

Δημοτικό Σχολείο 
Καλοχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ     1       1 1,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,72 0,00 17,72 465 8.239,80 173,00 

193 ΤΕΜΠΩΝ 
Κ.Αιγάνη – Σ.Σ. Ραψάνης στο 
Δ.Σ. Πυργετού (ολοήμερο) 

Δημοτικό Σχολείο 
Πυργετού 

Α/ΘΜΙΑ       3     3 15,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 43,18 0,00 43,18 465 20.078,70 423,00 

194 ΤΕΜΠΩΝ Ραψάνη στο Δ.Σχ. Πυργετού 
Δημοτικό Σχολείο 
Πυργετού 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 10,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 36,14 0,00 36,14 465 16.805,10 354,00 

195 ΤΕΜΠΩΝ Ραψάνη στο Δ.Σχ. Πυργετού 
Δημοτικό Σχολείο 
Πυργετού 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 10,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 36,14 0,00 36,14 465 16.805,10 354,00 

196 ΤΕΜΠΩΝ 
Παλαιόπυργος στο Δ.Σ. 
Στομίου 

Δημοτικό Σχολείο Στομίου Α/ΘΜΙΑ     1       1 10,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,02 0,00 34,02 465 15.819,30 333,00 

197 ΤΕΜΠΩΝ 
Οικισμός Σιδηροδρομικού 
Σταθμού Τεμπών στο Ν/Γ 
Αμπελακίων 

Νηπαγωγείο Αμπελακίων Α/ΘΜΙΑ   2         2 6,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 27,66 0,00 27,66 465 12.861,90 271,00 

198 ΤΕΜΠΩΝ 
Νέσσων στο Ν/Γ & Δ.Σχ. 
Καλοχωρίου 

Νηπαγωγείο Καλοχωρίου, 
Δημοτικό Σχολείο 
Καλοχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 1,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,34 0,00 17,34 465 8.063,10 169,00 
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199 ΤΕΜΠΩΝ 
Ελαιά στο Νηπιαγωγείο 
Γόννων 

Νηπιαγωγείο Γόννων Α/ΘΜΙΑ   1         1 3,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 21,32 0,00 21,32 465 9.913,80 208,00 

200 ΤΕΜΠΩΝ Γυρτώνη - Ν/Γ Μακρυχωρίου 
Νηπιαγωγείο 
Μακρυχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ   1         1 10,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 34,16 0,00 34,16 465 15.884,40 334,00 

201 ΤΕΜΠΩΝ 
Ελάτεια - Ευαγγελισμός στο 
Ν/Γ Μακρυχωρίου 

Νηπιαγωγείο 
Μακρυχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 10,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 33,98 0,00 33,98 465 15.800,70 333,00 

202 ΤΕΜΠΩΝ 
Παραπόταμος - Ν/Γ 
Μακρυχωρίου 

Νηπιαγωγείο 
Μακρυχωρίου 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 5,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,54 0,00 24,54 465 11.411,10 240,00 

203 ΤΕΜΠΩΝ 
Ευαγγελισμός στο Ν/Γ 
Μακρυχωρίου (μόνο 
επιστροφή ολοήμερου) 

Νηπιαγωγείο 
Μακρυχωρίου (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ   1         1 5,2 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 12,26 0,00 12,26 465 5.700,90 120,00 

204 ΤΕΜΠΩΝ 
Παραπόταμος - Ν/Γ 
Μακρυχωρίου (μόνο 
επιστροφή ολοήμερου) 

Νηπιαγωγείο 
Μακρυχωρίου (ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ   1         1 5,2 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 12,27 0,00 12,27 465 5.705,55 120,00 

205 ΤΕΜΠΩΝ 
Κουλούρα - Παλαιόπυργος 
στο Ν/Γ & Δ.Σ. Πυργετού 

Νηπιαγωγείο Πυργετού, 
Δημοτικό Σχολείο 
Πυργετού 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 10,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 35,34 0,00 35,34 465 16.433,10 346,00 

206 ΤΕΜΠΩΝ 
Σ.Σ. Ραψάνης στο Ν/Γ & Δ.Σ. 
Πυργετού 

Νηπιαγωγείο Πυργετού, 
Δημοτικό Σχολείο 
Πυργετού 

Α/ΘΜΙΑ   2 2       4 3,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 21,14 0,00 21,14 465 9.830,10 207,00 

207 ΤΕΜΠΩΝ Καρίτσα στο Ν/Γ Στομίου Νηπιαγωγείο Στομίου Α/ΘΜΙΑ 4           4 5,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 25,88 0,00 25,88 465 12.034,20 253,00 

208 ΤΕΜΠΩΝ 
Καρίτσα - Κόκκινο Νερό στο 
Ν/Γ Στομίου και Δ.Σχ. 
Στομίου 

Νηπιαγωγείο Στομίου, 
Δημοτικό Σχολείο Στομίου 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 14,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 41,74 0,00 41,74 465 19.409,10 409,00 

209 ΤΕΜΠΩΝ 

Γόννοι προς Καλλιπεύκη 
(επιστροφή μόνον από 
ανταπόκριση μαθητή 2ου 
ΕΠΑΛ Λάρισας για ορισμένες 
ημέρες την εβδομάδα) 

2ο ΕΠΑΛ Λάρισας Β/ΘΜΙΑ           1 1 22,6 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 29,63 0,00 29,63 465 13.777,95 290,00 

210 ΤΕΜΠΩΝ 
ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ-ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΓΟΝΝΩΝ 

Γυμνάσιο Γόννων Β/ΘΜΙΑ         2 1 3 22,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 59,26 0,00 59,26 465 27.555,90 580,00 
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211 ΤΕΜΠΩΝ 
Ελάτεια στο Γυμνάσιο 
Μακρυχωρίου 

Γυμνάσιο Μακρυχωρίου Β/ΘΜΙΑ         1   1 8,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 30,58 0,00 30,58 465 14.219,70 299,00 

212 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Φαλάνη – Αμπελώνας 
(Σκαμνιάς 2) –Βρυότοπος -1ο 
ΔΣ Αμπελώνα (Τ.Ε.) και 2ο 
Ν/Γ Αμπελώνα 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Αμπελώνα (Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ   2 2       4 9,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 33,22 0,00 33,22 465 15.447,30 325,00 

213 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Τύρναβος (Εθνικής 
Αντιστάσεως 77, Τεμπών 3) 
στο 1ο Δ.Σχ. Τυρνάβου 
(T.E.) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Τυρνάβου (Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 2,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,78 0,00 19,78 465 9.197,70 193,00 

214 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 

Τύρναβος (Ηπείρου 18 - 
Πλαταιών 10 - Μυκηνών 11) 
στο 1ο Δ.Σχ. Τυρνάβου 
(Τ.Ε.) 

1ο Δημοτικό Σχολείο 
Τυρνάβου (Τ.Ε.) 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 3,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 22,32 0,00 22,32 465 10.378,80 218,00 

215 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Βρυότοπος - 2ο Ν/Γ 
Αμπελώνα 

2ο Νηπιαγωγείο 
Αμπελώνα 

Α/ΘΜΙΑ   4         4 3,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20,74 0,00 20,74 465 9.644,10 203,00 

216 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Λυγαριά στο Ν/Γ 
Αργυροπουλίου (μόνον 
επιστροφή Ολοήμερου) 

Νηπιαγωγείο 
Αργυροπουλίου 
(ολοήμερο) 

Α/ΘΜΙΑ   1         1 3,5 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 10,66 0,00 10,66 465 4.956,90 104,00 

217 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Λυγαριά - (μόνον μετάβαση 
Ν/Γ Αργυροπουλίου) - ΔΣ 
Αργυροπουλίου 

Νηπιαγωγείο 
Αργυροπουλίου, Δημοτικό 
Σχολείο Αργυροπουλίου 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 3,4 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 21,12 0,00 21,12 465 9.820,80 206,00 

218 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Αγία Σοφία στο Ν/Γ Δένδρων 
και Δένδρα στο 1ο Ν/Γ (T.E.) 
Τυρνάβου 

Νηπιαγωγείο Δένδρων, 
1ο Νηπιαγωγείο 
Τυρνάβου 

Α/ΘΜΙΑ   3         3 11,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,70 0,00 37,70 465 17.530,50 369,00 

219 ΤΥΡΝΑΒΟΥ Δελέρια - Ν/Γ & ΔΣχ Ροδιάς 
Νηπιαγωγείο Ροδιάς, 
Δημοτικό Σχολείο Ροδιάς 

Α/ΘΜΙΑ   1 3       4 2,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 19,62 0,00 19,62 465 9.123,30 192,00 

220 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Δελέρια - Λυγαριά στο 
Γυμνάσιο Αργυροπουλίου 

Γυμνάσιο Αργυροπουλίου Β/ΘΜΙΑ         4   4 11,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 36,82 0,00 36,82 465 17.121,30 360,00 

221 ΤΥΡΝΑΒΟΥ 
Μαυρόλιθος –Βρυότοπος 
προς 1ο Γυμνάσιο Αμπελώνα 
και 2ο Ν/Γ Αμπελώνα 

1ο Γυμνάσιο Αμπελώνα, 
2ο Νηπιαγωγείο 
Αμπελώνα 

ΜΙΚΤΟ   1     1   2 9,1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,90 0,00 31,90 465 14.833,50 312,00 

222 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Βρυσιά - 2ο Ν/Γ Φαρσάλων 
2ο Νηπιαγωγείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ   2         2 7,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 29,84 0,00 29,84 465 13.875,60 292,00 
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223 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Αγροτική περιοχή Αχιλλείου-
3ο Δ.Σ. Φαρσάλων 

3ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 11,0 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 37,50 0,00 37,50 465 17.437,50 367,00 

224 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Αχίλλειο Φαρσάλων στο 3ο 
Δ.Σχ. Φαρσάλων 

3ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 5,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 24,74 0,00 24,74 465 11.504,10 242,00 

225 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Δασόλοφος - Φάρσαλα 
(ΆνωΧωριού) στο 3ο Δ.Σχ. 
Φαρσάλων 

3ο Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 18,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 50,10 10,20 60,30 465 28.039,50 590,00 

226 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Κιτίκι στο Δ.Σχ. Διλόφου και 
στο Ν/Γ Ναρθακίου 
Φαρσάλων 

Δημοτικό Σχολείο 
Διλόφου Φαρσάλων, 
Νηπιαγωγείο Ναρθακίου 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ   1 1       2 8,8 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,34 0,00 31,34 465 14.573,10 307,00 

227 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αργιθέα στο Δ.Σ. Ερέτρειας 
Δημοτικό Σχολείο 
Ερέτρειας 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 3,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20,74 0,00 20,74 465 9.644,10 203,00 

228 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Ασπρόγεια - Δ.Σ. Ερέτρειας 
Δημοτικό Σχολείο 
Ερέτρειας 

Α/ΘΜΙΑ     3       3 6,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 26,88 0,00 26,88 465 12.499,20 263,00 

229 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού 
Γηγενών 

Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρού Γηγενών 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 1,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,70 0,00 17,70 465 8.230,50 173,00 

230 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού 
Γηγενών 

Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρού Γηγενών 

Α/ΘΜΙΑ     4       4 1,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,70 0,00 17,70 465 8.230,50 173,00 

231 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σταυρός στο Δ.Σχ. Σταυρού 
Γηγενών 

Δημοτικό Σχολείο 
Σταυρού Γηγενών 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 1,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,70 0,00 17,70 465 8.230,50 173,00 

232 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Φάρσαλα (Δευκαλίωνος 47, 
Βόλου 40) στο Ειδικό Δ.Σχ. 
Φαρσάλων 

Ειδικό Δημοτικό Σχολείο 
Φαρσάλων 

Α/ΘΜΙΑ     2       2 2,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 20,48 10,20 30,68 465 14.266,20 300,00 

233 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Αμπελιά - Ν/Γ Βαμβακούς Νηπιαγωγείο Βαμβακούς Α/ΘΜΙΑ   3         3 10,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 33,98 0,00 33,98 465 15.800,70 333,00 

234 ΦΑΡΣΑΛΩΝ Νεράιδα στο Ν/Γ Ερέτρειας Νηπιαγωγείο Ερέτρειας Α/ΘΜΙΑ   1         1 8,7 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 31,26 0,00 31,26 465 14.535,90 306,00 
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235 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Παλαιόμυλος στο Ν/Γ 
Ερέτρειας 

Νηπιαγωγείο Ερέτρειας Α/ΘΜΙΑ   4         4 3,6 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 21,64 0,00 21,64 465 10.062,60 212,00 

236 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Δίλοφος στο Ν/Γ Ναρθακίου 
Φαρσάλων 

Νηπιαγωγείο Ναρθακίου Α/ΘΜΙΑ   4         4 3,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 20,94 0,00 20,94 465 9.737,10 205,00 

237 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Σταυρός Γηγενών στο Ν/Γ 
Σταυρού 

Νηπιαγωγείο Σταυρού Α/ΘΜΙΑ   4         4 1,2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 17,48 0,00 17,48 465 8.128,20 171,00 

238 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
Αγροτική περιοχή Αχιλλείου 
Φαρσάλων-1ο Γυμνάσιο 
Φαρσάλων 

1ο Γυμνάσιο Φαρσάλων Β/ΘΜΙΑ         3   3 11,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 38,66 0,00 38,66 465 17.976,90 378,00 

239 ΦΑΡΣΑΛΩΝ 
ΚΙΤΙΚΙ (ΚΟΚΚΙΝΩ)-ΔΙΛΟΦΟ 
(για ανταπόκριση με 
Λεωφορείο) 

1ο Λύκειο Φαρσάλων Β/ΘΜΙΑ           2 2 5,5 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΟΧΙ 25,46 0,00 25,46 465 11.838,90 249,00 

 
ΟΙ εγγυητικές επιστολές συμμετοχής υπολογίζονται ως: 1% επί της συνολικής αξίας συμπεριλαμβανομένης της προαίρεσης (δηλαδή το ημερήσιο κόστος επί 560 ημέρες και προσαυξημένο κατά 75%) 
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ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ 

 

Οι τεχνικές προδιαγραφές των ειδών της προμήθειας και οι υποχρεώσεις του υποψηφίου αναδόχου όπως 
απορρέουν από την εκτέλεση της σύμβασης έχουν ως εξής: 

 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 
Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 
- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά 

τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία για τη 
μεταφορά των μαθητών. 

- Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους (ή από 
συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης ο οποίος υποδεικνύεται από το Διευθυντή του σχολείου και τους 
γονείς – κηδεμόνες, με σκοπό τη βέλτιστη μεταφορά στο σχολείο).  
Κατά την επιστροφή, οι μαθητές θα αποβιβάζονται στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί 
(κατοικία ή συγκεκριμένο σημείο αποβίβασης) με παρουσία και ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων. 
Ιδιαίτερα για τα νήπια-προνήπια, τους μαθητές Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι 
οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν για την παραλαβή τους από τους γονείς/κηδεμόνες. Οι Ανάδοχοι θα 
πρέπει εγκαίρως να ειδοποιούν τους Διευθυντές και τους γονείς – κηδεμόνες για τυχόν αλλαγή του 
χρόνου παραλαβής & παράδοσης των μαθητών. Εάν ο μεταφορέας προσέλθει στον τόπο παραλαβής 
(οικία ή σχολείο) αλλά ο μαθητής δεν επιβιβαστεί, το δρομολόγιο (της μετάβασης ή επιστροφής 
αντίστοιχα) θεωρείται ως γενόμενο. 

- Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αύξηση των μεταφερόμενων μαθητών 
(μέχρι των επιτρεπτών ορίων), δε συνεπάγεται και την αύξηση του κομίστρου. Η μη εκτέλεση της 
μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε αντικειμενική αδυναμία, όπως συνθήκες ανωτέρας 
βίας, διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). Η διενέργεια περιστασιακής τροποποίησης της 
διαδρομής (χρήση διαφορετικού παρακαμπτήριου οδικού δικτύου) λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (τεχνικά έργα, καταλήψεις οδοστρωμάτων 
κ.λπ.) που επιφέρει μεταβολή της χιλιομετρικής απόστασης, προκαλεί αντίστοιχη προσαύξηση του 
κομίστρου μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (και χωρίς πρόσθετη συμβατική 
Πράξη). Εάν η τροποποίηση της διαδρομής καθίσταται μόνιμη, συντάσσεται πρόσθετη 
τροποποιητική σύμβαση. 

- Η οριστική διαδρομή των δρομολογίων, οι στάσεις, καθώς και η ώρα άφιξης και αναχώρησης από 
το σχολείο, επανα-διαμορφώνονται όποτε κρίνεται σκόπιμο ακόμα και καθ’ υπόδειξη των 
Διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές 
αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από το Διευθυντή του σχολείου ύστερα από 
συνεννόηση με τους γονείς / κηδεμόνες και το μεταφορέα. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα 
άφιξης ή αναχώρησης των μεταφορικών μέσων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας 

2. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις.  
- Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από 

αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των 
μαθητών. 

- Το πρωί το λεωφορείο, πρέπει να βρίσκεται 5’ πριν από την ορισμένη ώρα αναχώρησης του στο 
καθορισμένο σημείο συνάντησής με τον/την συνοδό (όπου αυτός/ή απαιτείται από τη σύμβαση). 
Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του λεωφορείου στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την 
έγκαιρη άφιξή του στο σχολείο. Η διαπιστωμένη υπερβολική ταχύτητα επισύρει τις ανάλογες 
κυρώσεις ή και απευθείας καταγγελία της σύμβασης. 

- Για την αναχώρηση από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε λεωφορείο, πρέπει να 
βρίσκεται στο χώρο του σχολείου 5’ πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 
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- Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο 
τουλάχιστον 10’ πριν από την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις 
στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας & να μην 
ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους. 

- Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία, κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, 
τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που 
ενδεχομένως μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων. 

- Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξ ίσου 
κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική 
αντικατάσταση κάθε μέσου που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και 
κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

- Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει κατά την χειμερινή περίοδο σε 
περιπτώσεις παγετών και χιονοπτώσεων που είναι δυσχερής η κυκλοφορία  των λεωφορείων, τη 
μίσθωση μεταφορικών μέσων τρίτων (Ταξί, Ι.Χ. κ.λπ. επιβατικών) επιβαρυνόμενος με το επί πλέον 
κόστος σε σχέση μ’ αυτό που καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι 
τέτοιας χωρητικότητας ώστε να εξυπηρετεί τα παιδιά που θα χρησιμοποιούν το κάθε δρομολόγιο. 

- Ο Ανάδοχος (πλην των περιπτώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών) είναι υποχρεωμένος να 
διατηρεί κατά τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των παιδιών εξουσιοδοτημένο 
υπάλληλό του στα γραφεία του ή στο σχολείο, για να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου 
της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος που προκύπτει ή 
την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε 
κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των παιδιών. 

- Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στη σύμβασή του για 
τη μεταφορά των μαθητών και για τη μονιμότητα των μεταφορικών μέσων. Επιτρέπεται η 
αντικατάστασή τους με άλλα μόνον κατόπιν έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον το νέο 
όχημα πληροί τις προδιαγραφές του αρχικού. Άμεση αντικατάσταση επιτρέπεται λόγω βλάβης του 
μεταφορικού μέσου, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται έγκαιρα στο Διευθυντή 
του σχολείου. 

 Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων / κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου που υποβάλλονται στο διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος αφού ελέγξει την 
ακρίβεια των καταγγελλομένων και εάν διαπιστώσει ότι ευσταθούν, γνωστοποιεί τα γεγονότα στην 
Αναθέτουσα Αρχή μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης για τη λήψη μέτρων. 

 Παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη & την 
παρούσα. 

 Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά προς ΣΜΕΑ διαπιστωθεί ότι η συνύπαρξη μαθητών είναι 
αδύνατη (λόγω ειδικών συμπεριφορών) και παρότι η χωρητικότητα του μεταφορικού μέσου το 
επιτρέπει, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ανακατανείμει τα πρόσωπα ή ακόμα και να δρομολογήσει 
ξεχωριστό δρομολόγιο εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Σε αυτές τις περιπτώσεις, πρέπει να προηγηθεί 
αναφορά του μεταφορέα για την αδυναμία εκτέλεσης του δρομολογίου ως έχει, γνωμοδότηση της 
Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας και εάν είναι δυνατό, εξέταση και γνώμη από το αρμόδιο Κέντρο 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). 

 Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

 Η εποπτεία για τη συνεπή εκτέλεση των διαδρομών, την έγκαιρη μετάβαση και αναχώρηση των 
μαθητών και την γενικότερη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ανήκει στους 
αρμόδιους προϊσταμένους των Γραφείων Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας & τους 
Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων και η ευθύνη για τον έλεγχο και την τήρηση των 
υποχρεώσεών του Αναδόχου απέναντι στο Νόμο αναφορικά με το μεταφορικό έργο, ανήκει στις 
αρμόδιες για τούτο Δημόσιες Αρχές. 

 
ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΝΟΔΟΙ 

1. Οι μετακινήσεις των μαθητών των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης θα γίνονται με την 
παρουσία συνοδών που η αποζημίωσή τους γίνεται από το λαμβάνειν του Αναδόχου, καθώς το 
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ημερήσιο κόστος μεταφοράς έχει προκηρυχθεί με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις για τα συγκεκριμένα 
δρομολόγια. 

2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές για τυχόν τραυματισμούς όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα 
οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβαση. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, το μεταφορικό μέσο περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης 
και παραλαβής, νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να 
ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών. 

4. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων υποχρεωτικά θα έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα 
προσόντα. 

5. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο μεταφορέας πρέπει να δώσει αν του ζητηθούν, στοιχεία: 
ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειασθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας 
ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Γενικώς, θα πληρούν τις προϋποθέσεις 
που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ικανότητας, υγείας και μη εκκρεμοτήτων απέναντι 
στο νόμο (ΚΥΑ 50025/2018, Άρθρο 10 «Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών 
μέσων»). 

6. Ο Διευθυντής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού αν παρουσιάσει 
κακότροπο ή δύστροπο χαρακτήρα που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς, 
γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή η Περ. 
Θεσσαλίας δύναται μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων να ζητήσει μέχρι και την 
αντικατάσταση του οδηγού ή του συνοδού, υποχρεωμένου του αναδόχου να αποδεχθεί αυτή άνευ 
αντιρρήσεων και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

7. Ειδικά ορίζεται & τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των μεταφορικών μέσων οφείλουν να είναι 
ντυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κτλ 
να είναι ευγενική, ήρεμη & σοβαρή.  

8. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε μεταφορικό μέσο που θα υπογράφεται καθημερινά από το 
Διευθυντή του σχολείου, τον οδηγό και συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο όσο και 
αναχώρησης από αυτό. 

9. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί με 
υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

10. Επίσης, σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από την αφετηρία, 
άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

11. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων, επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο της 
Περ. Θεσσαλίας. 

12. Η υποχρέωση της ύπαρξης συνοδού μπορεί να αρθεί, εάν η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης κρίνει ότι 
δεν είναι απαραίτητη η παρουσία του, επιφέροντας την αντίστοιχη μείωση της δαπάνης συνοδού. 
Επίσης, σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα και λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατέστη δυνατή 
η παρουσία συνοδού σε διενεργηθέντα δρομολόγια, η αντίστοιχη δαπάνη αφαιρείται από το λαμβάνειν 
του αναδόχου. 

 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
1. Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με μεταφορικά μέσα που πληρούν 

απόλυτα τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί Νόμοι, Διατάγματα, 
Υπουργικές Αποφάσεις & Αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας 
Εκπαίδευσης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

2. Για τα ΕΔΧ (ταξί) πρέπει να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής 
μονάδας, δηλαδή (κατ’ ελάχιστον): είτε η επιβίβαση είτε η αποβίβαση να βρίσκεται εντός των 
ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για το όποιο τμήμα (δρομολόγιο) κατατίθεται η 
προσφορά.  
Τούτο επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 2, ΚΕΦ. Γ παρ 1α της αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ όπου αναφέρεται 
ότι ειδικώς, για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής 
μονάδας σε συνδυασμό με την αριθ. οικ. Α 54001/4235/25.09.2014 σύμφωνα με την οποία τα Ε.Δ.Χ. 
αυτοκίνητα, στα οποία έχει ανατεθεί από τις οικείες Περιφέρειες κατά τα οριζόμενα [...] με δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών η μεταφορά μαθητών, εκτελούν διαδρομές όπου σημείο επιβίβασης των 
μαθητών βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση 
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που η επιβίβαση είναι εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να 
είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των 
ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του άρθρου 82 του ν.4070/2012 
όπως ισχύει). 

3. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 
εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενήμερο πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) – το 
τελευταίο πιστοποιητικό από ΚΤΕΟ, της Επιθεώρησης του Υπουργείου Συγκοινωνιών σύμφωνα με το 
Νόμο. Θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να 
επικοινωνούν μεταξύ τους, με το σχολείο και το γραφείο του μειοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στο Διευθυντή του σχολείου. Θα έχουν κλιματισμό (ζεστό – κρύο). 

4. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. 

5. Ο Ανάδοχος υπέχει την ευθύνη για την κατά πάντα νόμιμη εκτέλεση του ανατιθέμενου μεταφορικού 
έργου. 

6. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών 
43917/5066/14-9-2006 ΦΕΚ 1468/4-10-2006 Τ΄Β τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ που θα αναλάβουν το έργο μεταφοράς 
νηπίων και μαθητών Α/θμιας και μαθητών Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες 
ασφαλείας που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την Οδηγία 
77/541/ΕΚ (ή νεότερη) ή τον Κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ – ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη 
προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις “e” ή ‘’Ε’’. 

7. Οι Ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του 
καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε 
περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξαρτήτως του μήκους της διαδρομής. 

 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
1. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από το μειοδότη για το έργο της 

μεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και 
υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων 
και για υλικές ζημίες. 

2. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων, πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο των συμβάσεων 
μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη 
τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει θα έχουν τουλάχιστον την 
προβλεπόμενη από το νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και 
τρίτων & για υλικές ζημίες τρίτων. 

4. Την ευθύνη των μαθητών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, 
μέχρι της αποβίβασης για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία – στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η 
συνοδός του μεταφορικού μέσου. 

 
ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Προσφορά φυσικού ή νομικού προσώπου που περιλαμβάνει υπεργολαβία (που δεν έχει αποτυπωθεί στο 
φάκελο προσφοράς σύμφωνα με τις διατάξεις του Άρθρου 131 του Ν. 4412/2016), απορρίπτεται ως μη 
κατάλληλη. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους 
δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. Η υπεργολαβία δηλώνεται σύμφωνα με το Άρθρο 58 
Υπεργολαβία (άρθρο 71 παρ. 2 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ), όπου, ζητείται από τον προσφέροντα να 
αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα της σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή 
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνει, με όλες τις προσήκουσες 
διατυπώσεις και έντυπα. 
 
ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων υλοποίησης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή 

παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το ύψος της παράβασης και της διάρκειας. 
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η Αναθέτουσα Αρχή 
δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 
ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων των οποίων είχε αναλάβει ως συμβατική 
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υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής 
ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους 
μαθητές. 

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

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 
μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από 
τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας συνοδού από τη διαδρομή (εξαιρούνται 

οι περιπτώσεις αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν γνωστοποίησης και αποδοχής από την 
Αναθέτουσα Αρχή). 

 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
2. Επίσης, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του μεταφορέα ή, σε περίπτωση 
ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο 
μεταφορέας δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

4. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη 
της ένωσης. 

 
ΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο μεταφορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη 

σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο 
όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την 
διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

2. Ο μεταφορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 
έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από 
αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 
εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή 
των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η 
οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την 
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα 
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για 
παροχή εξηγήσεων, η κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, 
καταλογίζεται σε βάρος του εκπτώτου μεταφορέα. 

4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου μεταφορέα 
γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες 
κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, 
λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία 
συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 
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ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 
 

 

 

Η συμμόρφωση του υποψηφίου με τις ανωτέρω τεχνικές απαιτήσεις της διακήρυξης πιστοποιείται με την 

καταφατική απάντησή του στο σύστημα και την παραπομπή σε ψηφιακά υπογεγραμμένη από το νόμιμο 

εκπρόσωπό της Υπεύθυνη Δήλωση, η οποία και υποβάλλεται ως pdf στον υπο-φάκελο «Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά», με την οποία δηλώνει ότι: 

 

 

«Ως υποψήφιος ανάδοχος έλαβε γνώση των τεχνικών προδιαγραφών της Διακήρυξης, 

όπως αυτές περιγράφονται λεπτομερώς στο Παράρτημα Β’ «ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ - 

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ» και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης 04/2018 μεταφοράς 

μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας για τα σχολικά έτη 2018-19, 

2019-20 & 2020-21 και δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται πλήρως με όλους τους όρους 

αυτής». 

 





 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

 

 

 

 

04/2018 





 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)............................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) ......................................... 
 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  
μέχρι του ποσού των ευρώ  …………………………4 υπέρ του 
 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
 ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
 (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
  α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................ 
  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ........................5  

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... Διακήρυξη/ Πρόσκληση/ 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ..................................................6 της/του (Αναθέτουσας Αρχής / 
Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α 
τμήμα/τα .....................7  
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της (υπέρ 
ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε 
....................ημέρες 8 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 9.  
ή 
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο 
επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο ... της 
Διακήρυξης/ Πρόσκλησης/ Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας 
θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της10.  
 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε11. 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

                                                           
1 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε μπορεί να 

υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν 

υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
4 ο.π. υποσ. 3. 
5 Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
6 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών /  υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007.  
7 Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης 

Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημάτων για 
το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.  

8 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
9 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014).  
10  Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014. 
11  Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την 

υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική 
και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή. 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος/) …………………………….  
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα1)................................. 
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα)2................................ 
 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3. 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ 
………………………………………………………..4 
 
υπέρ του:  
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
 ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 
 (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
  α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
  γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 
 ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 
 ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 
 
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των ..5/ της υπ αριθ ..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 6 

........................... της/του (Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος φορέα). 
 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας 
αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....…. 
ημέρες7 από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της σύμβασης8) 
ή  
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την 
Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.  
 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9. 

 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
 

                                                           
1  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
2  Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
3  Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
4  Όπως υποσημείωση 3. 
5  Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
6  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
7  Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.  
8  Σύμφωνα με το άρθρο 25 πδ 118/2007 και του άρθρου 26 του ΕΚΠΟΤΑ, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον 

συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον 
δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη.  

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





«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21» (04/2018) 
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα

Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι
έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Αριθμός της προκήρυξης
-
Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
-
URL της ΕΕ
Εθνική επίσημη εφημερίδα
-
Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)

Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
Περιφέρεια Θεσσαλίας
Χώρα:
Ελλάδα

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Είδος διαδικασίας
Ανοικτή διαδικασία
Τίτλος:
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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2018-19, 2019-20 & 2020-21
Σύντομη περιγραφή:
Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς των
μαθητών πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Π.Ε. Λάρισας από
τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, για τα
σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21 (έως 31.08.2021)
Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
04/2018

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-
Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-
Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

-2-





Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι     

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα
Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.

α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-
γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-
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δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.

α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
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-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:

Όνομα
-
Επώνυμο
-
Ημερομηνία γέννησης
-
Τόπος γέννησης
-
Οδός και αριθμός:
-
Ταχ. κωδ.:
-
Πόλη:
-
Χώρα:
---
Ηλ. ταχ/μείο:
-
Τηλέφωνο:
-
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
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Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες
που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,
καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό
προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του
οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας
και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή
τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.
Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε
τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις
πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να
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παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και
Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού

Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως
ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Διαφθορά
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3
της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται
υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως
ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
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Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Απάτη
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
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-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα
με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για
την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο
1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
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δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
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ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-
Αιτιολογία
-
Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης
Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων
Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος
μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
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❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---
Ενεχόμενο ποσό
-
---
Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι
Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι
Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-
Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-
Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των
προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του
στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της
παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Πτώχευση
Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;

Η απάντησή σας
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❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-
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Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:
α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των
πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και
δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
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πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Δ: Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική
νομοθεσία του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα. Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική
προκήρυξη ή στα έγγραφα σύναψης της σύμβασης;

Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
Κωδικός
-
Εκδότης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι
Ικανοποιεί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
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Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει στα
μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο οικονομικός φορέας, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν
αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:
α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει]. Όπου απαιτείται, πρέπει να υπάρχει
ανάλογη συγκατάθεση πρόσβασης ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική
εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας
2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο οικονομικός φορέας δίδει επισήμως τη συγκατάθεσή του στην αναθέτουσα
αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, προκειμένου
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν
υποβληθεί στο μέρος ΙΙΙ και το μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου
Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης,
όπως καθορίζεται στο μέρος Ι.

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-
Τόπος
-
Υπογραφή
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

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

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail):  
 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:            

ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα  <σε περίπτωση ελεύθ. επαγγελματία: επαναλαμβάνεται το όνομα>

 , καταθέτω προσφορά στο πλαίσιο της αριθ. 04/2018 Διακήρυξης (α/α διαγωνισμού ΕΣΗΔΗΣ 67001) της Περιφέρειας 

Θεσσαλίας για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και 

αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21, για εκείνα τα δρομολόγια και τα μεταφορικά μέσα που 

αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσης:     

              

 

 

Ημερομηνία:      …/…/….. 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 

να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 
Ομάδας 

(1) 

α/α 
δρομολογίου 

(2)* 
Περιγραφή δρομολογίου 

(3) 

Είδος 
οχήματος 

(4) 

μόνον για ΕΔΧ-ταξί (5)** 

Πινακίδα 
Κυκλοφορίας 

(6) 

Αριθμός άδειας 
κυκλοφορίας 

(7) 

Αριθμός 
θέσεων 

(8) 

Καθεστώς υπό το οποίο είναι 
διαθέσιμο 

(9)*** 

Κωδικός έδρας –
διοικητικής 
μονάδας 

(5α) 

Περιγραφή έδρας– 
διοικητικής μονάδας 

(5β) 

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

          

<Συμπληρώνονται όσες γραμμές κρίνονται απαραίτητες.> 
 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 
* Για τις Ομάδες 1, 2, 3 και 4 όπου προβλέπεται προσφορά στο σύνολο των δρομολογίων με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, δεν απαιτείται η αντιστοίχηση του μέσου ανά διαδρομή, αρκεί ο στόλος να είναι επαρκής τόσο στο 

πλήθος, όσο και στον αριθμό θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμπληρώνονται τα στοιχεία των μεταφορικών μέσων υπό την ένδειξη της ομάδας, ενώ η περιγραφή δρομολογίου μπορεί να παραμένει κενή. 

**  Ειδικά για τα ΕΔΧ (ταξί) θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί έδρας – διοικητικής μονάδας. Στο πεδίο «κωδικός έδρας» αποτυπώνεται ο αριθμός που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ στο πεδίο 
«περιγραφή έδρας» ο αντίστοιχος τίτλος της έδρας - χωρικής αρμοδιότητας 

*** Για την στήλη «Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο», αναγράφεται κατά περίπτωση: 
 Ιδιόκτητο 100% 
 Συνιδιοκτησία & παραχώρηση (με την αναγραφή των % ποσοστών συνιδιοκτησίας και των ονοματεπώνυμων των συνιδιοκτητών) 
 Μισθωμένο (με το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή) 

 Άλλη περίπτωση (περιγραφή της περίπτωσης και αναγραφή των σχετικών πράξεων, αποφάσεων, πρακτικών κλπ) 

Επισημαίνεται ότι: 
τα οχήματα δηλώνονται ως ήδη διαθέσιμα προ της υποβολής της προσφοράς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Ως εκ τούτου, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ήδη και εν ισχύ τα σχετικά δικαιολογητικά (Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πρακτικά, Συμφωνητικά κλπ) από τα οποία τεκμαίρεται η δυνατότητα δρομολόγησης των 
μέσων μεταφοράς, παρότι ως αποδεικτικά μέσα κατατίθενται στο στάδιο της κατακύρωσης (βλ. άρθρο 5 της Διακήρυξης). 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’ 

 
 
 
 
 

ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ  

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  

 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
  

  
  Ονοματεπώνυμο 

Νομίμου Εκπροσώπου 
 

Συμπληρώνεται και υποβάλλεται ψηφιακά υπογεγραμμένο 
 
 
 

 

 
 





«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2020-21» (04/2018) 

 

3 

Οι τιμές αναφέρονται σε ΕΥΡΩ άνευ ΦΠΑ (24%) και άνευ προαίρεσης. 
 

Υποβολή Προσφοράς: Υποχρεωτικά στο σύνολο των δρομολογίων της ομάδας 1 

α/α Τμήμα 1 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 

Προσφερόμενο % 
ποσοστό 

έκπτωσης 
(χωρίς δεκαδικά) 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 
Προσφοράς 

1 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς 
τις σχολικές μονάδες που 
ανήκουν στην αστική 
περιοχή του Δήμου 
Λαρισαίων και 
διενεργούνται αποκλειστικά 
εντός αυτής 

λεωφορεία, 
mini bus 

3 106.931,40 € 229,96 € ….% …. € 

 
 

Υποβολή Προσφοράς: Υποχρεωτικά στο σύνολο των δρομολογίων της ομάδας 2 

α/α Τμήμα 2 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 

Προσφερόμενο % 
ποσοστό 

έκπτωσης 
(χωρίς δεκαδικά) 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 
Προσφοράς 

2 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις 
σχολικές μονάδες που 
ανήκουν στο Δήμο 
Ελασσόνας και στο Δήμο 
Τυρνάβου. 

λεωφορεία, 
mini bus 

36 1.634.977,20 € 3.516,08 € ….% …. € 

 
 

Υποβολή Προσφοράς: Υποχρεωτικά στο σύνολο των δρομολογίων της ομάδας 3 

α/α Τμήμα 3 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 

Προσφερόμενο % 
ποσοστό 

έκπτωσης 
(χωρίς δεκαδικά) 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 
Προσφοράς 

3 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων προς τις 
σχολικές μονάδες που 
ανήκουν στο Δήμο Αγιάς, στο 
Δήμο Κιλελέρ, στο Δήμο 
Τεμπών, στο Δήμο 
Φαρσάλων και για τμήμα 
των οποίων διενεργείται 
(καταλήγει) στο Δήμο 
Λαρισαίων. 

λεωφορεία, 
mini bus 

61 2.503.834,35 € 5.384,59 € ….% …. € 

 
 

Υποβολή Προσφοράς: Υποχρεωτικά στο σύνολο των δρομολογίων της ομάδας 4 

α/α Τμήμα 3 
Μεταφορικό 

μέσο 
Αριθμός 

δρομολογίων 

Προϋπολογισμός 
άνευ ΦΠΑ, άνευ 

προαίρεσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 

Προσφερόμενο % 
ποσοστό 

έκπτωσης 
(χωρίς δεκαδικά) 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 
Προσφοράς 

4 

ΟΜΑΔΑ δρομολογίων από το 
Ανοιχτό Κέντρο Φιλοξενίας 
Προσφύγων Κουτσόχερου 
Λάρισας προς και από 
σχολικές μονάδες της Λάρισας 

λεωφορεία, 
mini bus 

5 221.767,80 € 476,92€ ….% …. € 
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Υποβολή Προσφοράς: Για οποιοδήποτε, οσαδήποτε ή και στο σύνολο των δρομολογίων της κατηγορίας 5 

α/α 
(όπως 

αναγράφεται 
στο 

Παράρτημα Α)  

Περιγραφή Δρομολογίου 
(όπως αναγράφεται στο Παράρτημα Α) 

Μέσο 
μεταφοράς 

της 
προκήρυξης 

(όπως αναγράφεται 
στο Παράρτημα Α) 

Μέσο (ή μέσα) 
μεταφοράς 

της 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ*  

(Λεωφορείο, mini bus, 
ταξί, 9θέσιο ταξί, 

διαμορφωμένο ταξί) 

Συνολικό 
μέγιστο 

ημερήσιο 
κόστος 

άνευ ΦΠΑ 
(όπως αναγράφεται 
στο Παράρτημα Α) 

Συνολικό κόστος 
δρομολογίου  

άνευ ΦΠΑ 
(όπως αναγράφεται στο 

Παράρτημα Α) 

Προσφερόμε
νο % 

ποσοστό 
έκπτωσης 

(χωρίς δεκαδικά) 

Ημερήσιο 
κόστος 

μεταφοράς 
Προσφοράς 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

   
 

  
….% ………. € 

συμπληρώνεται για όσες εγγραφές χρειαστεί 
 
 
 
* δεν κωλύεται η υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, σύμφωνα με την 

κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα 
δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. Προσοχή: Η προσφορά παραμένει για το δρομολόγιο όπως 
ακριβώς έχει προκηρυχθεί, ανεξάρτητα του εάν ο υποψήφιος δεσμεύεται ότι θα το υλοποιεί με διαφορετικά ή περισσότερα 
μεταφορικά μέσα (εξυπακούεται ότι θα τηρούνται οι προδιαγραφές ωραρίων, συνοδών κλπ). 
Επαναλαμβάνεται ότι απαγορεύονται: η συγχώνευση, τροποποίηση ή ομαδοποίηση των δρομολογίων, οι εναλλακτικές 
προσφορές και οι αντιπροσφορές. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Η’ 

 
 
 
 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΥΧΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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«Μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Λάρισας για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21» 

 
 
Στη Λάρισα σήμερα την ........................., ........η ημέρα του μηνός ........................ του έτους 20....., μεταξύ: 
 
 
 
 

Α. Της εδρεύουσας στη Λάρισα, Κουμουνδούρου & Παπαναστασίου, Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας της  Περιφέρειας 
Θεσσαλίας, νομίμως εκπροσωπούμενης από τον Περιφερειάρχη Θεσσαλίας κ. Αγοραστό  Κωνσταντίνο, 
 (εφεξής η «Αναθέτουσα Αρχή») και 

 

 

Β. Ο .................................., κάτοχος ΕΔΧ (ΤΑΞΙ) με αριθμό κυκλοφορίας .........................., αρ. ειδικής άδειας οδήγησης 
......................... και Α.Φ.Μ. ...................................,  
(εφεξής ο «Ανάδοχος») 

 

 
 
 

κι έχοντας υπόψη: 
 
 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» όπως ισχύει 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − 
δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

7. Την αριθ. 50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’/2018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως ισχύει 

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, 
διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 

9. Το Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ 52 Α΄/28.02.2013) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» άρθρο 35 «Έλεγχος Δημοσίων Συμβάσεων» 
και το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε με το  ΦΕΚ Α’ 102 (26.08.2015) 

10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

12. Το Ν.4205/2013 (ΦΕΚ Α’ 242/06.11.2013) «Ηλεκτρονική… και άλλες διατάξεις», (άρθ. 9, παρ.4β) 

13. Το Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ  Α’ 120/29.05.2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε 
με το Άρθρο 1 Υπ/γραφο ΣΤ.20 του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ Α’ 85/07.04.2014) 

14. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής 
περί συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

15. Τις διατάξεις του Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30 Α΄/14.02.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη 
διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων», όπως  ισχύει 

16. Το άρθρο 5 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου που δημοσιεύθηκε με το  ΦΕΚ Α’ 102 (26.08.2015) 

17. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 2 του Ν.1566/85 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
και άλλες διατάξεις» 

18. Την αριθ. 6168/25.10.2018 (ΑΔΑ ΩΛΚΔ7ΛΡ-ΟΜΛ) διαπιστωτική απόφαση του Περιφερειάρχη Θεσσαλίας «Καθορισμός μεταφοράς των μαθητών 
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Λάρισας για τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20, 2020-21» 

19. Το αριθ. 6187/26.10.2018 πρωτογενές αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας Θεσσαλίας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων 
Συμβάσεων (ΑΔΑΜ: 18REQ003964074) 

20. Την με αριθμό 2008/2018 (Πρακτικό 41ο/01.11.2018 – Θέμα 58ο - ΑΔΑ: ΩΛΠ27ΛΡ-ΩΣ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Θεσσαλίας περί έγκρισης δαπάνης & όρων διενέργειας διαγωνισμού για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
Ν. Λάρισας έως και το σχολικό έτος 2020-21 
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21. Τη με α/α 2201 αρ. πρ. 6510/08.11.2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθ. καταχ. στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής: α/α 
βεβαίωσης 2267 - ΑΔΑ ΩΒΒ17ΛΡ-Κ3Σ – ΑΔΑΜ εγκεκριμένου: 18REQ004000820) 

22. Το γεγονός ότι οι Περιφερειακές Ενότητες της Περιφέρειας Θεσσαλίας εγγράφουν σε ξεχωριστές πιστώσεις (κατά Ειδικό Φορέα και ΚΑΕ) στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας, τις όμοιες ή ομοειδείς δαπάνες που τις αφορούν 

23. Τον αριθ. 04/2018 ηλεκτρονικό ανοικτό τακτικό διαγωνισμό (α/α ΕΣΗΔΗΣ 67001) για τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης 

Νομού Λάρισας για τα σχολ. έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21  (ΑΔΑΜ / ΑΔΑ προκήρυξης ......... - ΑΔΑΜ διακήρυξης ..........) 

24. Την υποβληθείσα προσφορά του Αναδόχου 

25. Την με αριθμό ..../..... (Πρακτικό ..ο/........ – Θέμα 2ο - ΑΔΑ ......... – ΑΔΑΜ ..................) κατακυρωτική απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
Περιφέρειας Θεσσαλίας 

26. Την αριθ. Πράξη Προσυμβατικού Έλεγχου Δημοσίων Συμβάσεων του Ελεγκτικού Συνεδρίου 

27. Τη με α/α ..... αρ. πρ. ...../.......... (ΑΔΑ: ........) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (αριθ. καταχ. στο βιβλίο εγκρίσεων & εντολών πληρωμής: α/α ....). 

28. Την ανάγκη για την απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών της Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης από τις οικίες τους προς τις σχολικές δομές του Ν. 
Λάρισας (και αντίστροφα) και την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών μεταφοράς για τις περιπτώσεις που δεν δύνανται να 
εξυπηρετηθούν από τους λοιπούς κατά προτεραιότητα τρόπους. 

 
 

 
 

 
συνομολογούν, συμφωνούν και συναποδέχονται τα εξής:
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ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την εκτέλεση των παρακάτω, υπό τους εξής ειδικότερους όρους:  
1.1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η υλοποίηση εκ μέρους του Αναδόχου, της μεταφοράς των μαθητών 

Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού, που να πληροί τους όρους ασφαλείας μεταφοράς μαθητών για 
τα σχολικά έτη 2018-19, 2019-20 & 2020-21. 

1.2. Οι υπηρεσίες των μεταφορών, θα υλοποιηθούν σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις, την κατατεθειμένη από τον Ανάδοχο 
προσφορά, το πλαίσιο της ισχύουσας νομοθεσίας, καθώς και σύμφωνα με τους γενικούς όρους του Ν. 4412/2016 για όσα 
θέματα δεν ρυθμίζονται από τις διατάξεις της προκήρυξης του εν λόγω έργου. 
Τα προσδιοριστικά στοιχεία του αντικειμένου, βάσει των οποίων διαπιστώνεται και ελέγχεται από την Αναθέτουσα Αρχή η 
υλοποίησή του, είναι: 

i. Τα δρομολόγια που ορίστηκαν βάσει των αναγκών μεταφοράς 
ii. Ο αριθμός των ημερών παροχής υπηρεσιών μεταφοράς 
iii. Το συμβατικό κόστος του ημερησίου δρομολογίου 

1.3. Για τις ανάγκες της παρούσας σύμβασης ο Ανάδοχος είναι αρμόδιος για την υποβολή στην Αναθέτουσα Αρχή όλων των 
παραδοτέων και στοιχείων που απαιτούνται για την παρακολούθηση της ομαλής εκτέλεσης των υπηρεσιών από την 
Αναθέτουσα Αρχή, σύμφωνα και με την παρούσα σύμβαση και τα συστήματα παρακολούθησης και ελέγχου, τα οποία αυτή 
διατηρεί το δικαίωμα να αναπτύξει. 

 
ΑΡΘΡΟ 2: ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 
2.1. Τα συμβατικά έγγραφα της παρούσας είναι: τα δρομολόγια, ο αριθμός μαθητών και το ημερήσιο κόστος μεταφοράς όπως 

αυτά προσδιορίζονται με βάση τις υφιστάμενες ανάγκες και το αντίστοιχο κοστολόγιο. 
2.2. Τροποποίηση των όρων της συμβάσεως αυτής είναι δυνατή μόνο με κοινή συμφωνία των μερών και γίνεται με πρόσθετο 

συμβατικό τεύχος που υπογράφεται/ονται από τους συμβαλλομένους. Εξαιρούνται οι περιπτώσεις όπου οι τροποποιήσεις 
λαμβάνουν χώρα λόγω έλλειψης αντικειμένου (ή λόγω απόφασης για συγχώνευση δρομολογίων για λόγους δημοσίου 
συμφέροντος) ορίζονται με Υπουργικές Αποφάσεις/Πράξεις Νομοθετικού περιεχομένου. 

2.3. Η παρούσα Σύμβαση έχει συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα και κάθε μετάφρασή της σε άλλη γλώσσα θα χρησιμοποιείται 
αποκλειστικά για πληροφοριακούς σκοπούς. 

2.4. Όλοι οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις και η παραβίαση ενός εξ αυτών μπορεί να έχει ως συνέπεια τις 
ενέργειες που αναφέρονται κατωτέρω. 

2.5. Οποιαδήποτε γνωστοποίηση, δήλωση, ανακοίνωση, διευκρίνιση, ερώτηση-απάντηση κλπ. του Αναδόχου Φορέα προς την 
Αναθέτουσα Αρχή και αντίστροφα, πρέπει να γίνεται μόνο εγγράφως, προκειμένου το περιεχόμενό τους να είναι δεσμευτικό 
για τα συμβαλλόμενα μέρη, αποκλειόμενης ρητώς οποιασδήποτε άλλης μορφής επικοινωνίας. 

 
ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
3.1. Το συμβατικό έργο άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας και θα ολοκληρωθεί στις 31.08.2021 με 

προαίρεση παράτασης κατά τους πέντε (5) μήνες του επόμενου σχολικού έτους 2021-22, στην περίπτωση κατά την οποία 
δεν έχουν προκύψει ανάδοχοι από τη νέα διαγωνιστική διαδικασία. Κατόπιν της ημερομηνίας αυτής η παρούσα λύεται 
αυτοδίκαια (εκτός της περίπτωσης της ανωτέρω προαίρεσης ή κατόπιν νομοθετικής ρύθμισης με σκοπό την εξυπηρέτηση 
του έργου). 

3.2. Στην περίπτωση κατά την οποία εκλείψει η ανάγκη διενέργειας κάποιου δρομολογίου ή κάποιο δρομολόγιο υπαχθεί σε άλλη 
κατηγορία (πχ μεταφορά με άλλο μέσο, επίδομα ενοικίου ή γονέα), η σχετική σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και μονομερώς από 
την Αναθέτουσα Αρχή ως προς το τμήμα αυτό. 

3.3  Το δικαίωμα προαίρεσης αντιστοιχεί σε δικαίωμα για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων με δυνατότητα 
επίκλησής του καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης (75% επί της αξίας) και για τη δυνατότητα χρονικής 
παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης με δυνατότητα επίκλησής του μέχρι εντός τριών (3) μηνών προ της λήξης του 
αρχικού συμβατικού χρόνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 4: ΤΙΜΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Στην τιμή οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, οι αποζημιώσεις των συνοδών όπου προβλέπονται, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση για 
τη μεταφορά των μαθητών. 
Η τιμή θα είναι σταθερή για όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης. 
Για τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης κατόπιν ασκήσεως δικαιώματος προαίρεσης, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 2, κεφ. Γ, παρ.2.στ.i της ισχύουσας νομοθεσίας, ο υπολογισμός της αποζημίωσης γίνεται σύμφωνα με τα 
προβλεπόμενα του παραρτήματος αυτής λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του συγκεκριμένου 
τμήματος του διαγωνισμού στο οποίο εντάσσεται το κάθε δρομολόγιο. 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών ακολουθούμενης της προβλεπόμενης 
διαδικασίας από τις πιστώσεις του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (αφού προηγουμένως έχουν εκδοθεί οι 
αντίστοιχες αποφάσεις κατανομής ποσού στην Περιφέρεια για την κάλυψη δαπανών μεταφοράς μαθητών) και σύμφωνα με την 
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καθιερωμένη διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή του συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το 
άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 

 Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 
 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 
 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 
 Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 

Επιπλέον: 
 Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης, τα κηρύκεια και τα λοιπά έξοδα της δημοπρασίας, αρχικής και επαναληπτικής, 

θα καταβάλλονται από τους Αναδόχους σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις και κατ’ αναλογία. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού 
ποσού παροχής υπηρεσιών. 
Η δαπάνη θα βαρύνει την κάθε φορά εγκεκριμένη πίστωση του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας (Π.Ε. Λάρισας) 
Ειδικό Φορέα 073, ΚΑΕ 0821. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον προμηθευτή: 
 Στις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου. 
 Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν 

συνεννόησης του μεταφορέα με το Διευθυντή του σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δε θα εκτελεστεί το δρομολόγιο 
λόγω ασθενείας των μεταφερόμενων μαθητών και υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ενημέρωση του μεταφορέα από το 
Διευθυντή του σχολείου, τουλάχιστον δύο (2) ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου. 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά με 
απόφαση αρμοδίου οργάνου. 

 
ΑΡΘΡΟ 5: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
Τα δρομολόγια που θα εκτελέσει ο Ανάδοχος, είναι τα παρακάτω: 

Α/Α 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(με επιστροφή, εκτός εάν προσδιορίζεται διαφορετικά) 

Έ
μ

φ
ο

ρ
τα

 

Χ
Λ

Μ
 

Συνοδός 
Δ/νση 

Εκπσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

[άνευ. ΦΠΑ] 

      

      

      

      

      

      

      

      

 ΣΥΝΟΛΟ ημερήσιου κόστους (άνευ ΦΠΑ)       0,00 € 
      

 ΣΥΝΟΛΟ ημερήσιου κόστους (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%)       0,00 € 

 
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, 

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016. 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους, κατά τις καθορισμένες 
ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα λεωφορεία για τη μεταφορά των μαθητών. 

- Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους (ή από συγκεκριμένο τόπο 
συγκέντρωσης ο οποίος υποδεικνύεται από το Διευθυντή του σχολείου και τους γονείς – κηδεμόνες, με σκοπό τη βέλτιστη 
μεταφορά στο σχολείο).  
Κατά την επιστροφή, οι μαθητές θα αποβιβάζονται στα σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί (κατοικία ή συγκεκριμένο 
σημείο αποβίβασης) με παρουσία και ευθύνη των γονέων-κηδεμόνων. Ιδιαίτερα για τα νήπια-προνήπια, τους μαθητές 
Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής, οι οδηγοί οφείλουν να ελέγχουν για την παραλαβή τους από τους 
γονείς/κηδεμόνες. Οι Ανάδοχοι θα πρέπει εγκαίρως να ειδοποιούν τους Διευθυντές και τους γονείς – κηδεμόνες για τυχόν 
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αλλαγή του χρόνου παραλαβής & παράδοσης των μαθητών. Εάν ο μεταφορέας προσέλθει στον τόπο παραλαβής (οικία ή 
σχολείο) αλλά ο μαθητής δεν επιβιβαστεί, το δρομολόγιο (της μετάβασης ή επιστροφής αντίστοιχα) θεωρείται ως γενόμενο. 

- Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται μαθητές ή 
αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αύξηση των μεταφερόμενων μαθητών (μέχρι των επιτρεπτών ορίων), δε συνεπάγεται και 
την αύξηση του κομίστρου. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε αντικειμενική αδυναμία, όπως 
συνθήκες ανωτέρας βίας, διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). Η διενέργεια περιστασιακής τροποποίησης της διαδρομής (χρήση 
διαφορετικού παρακαμπτήριου οδικού δικτύου) λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (τεχνικά έργα, καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.) που επιφέρει μεταβολή της χιλιομετρικής απόστασης, 
προκαλεί αντίστοιχη προσαύξηση του κομίστρου μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής (και χωρίς 
πρόσθετη συμβατική Πράξη). Εάν η τροποποίηση της διαδρομής καθίσταται μόνιμη, συντάσσεται πρόσθετη 
τροποποιητική σύμβαση. 

- Η οριστική διαδρομή των δρομολογίων, οι στάσεις, καθώς και η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο, επανα-
διαμορφώνονται όποτε κρίνεται σκόπιμο ακόμα και καθ’ υπόδειξη των Διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς 
την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από το Διευθυντή του 
σχολείου ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς / κηδεμόνες και το μεταφορέα. Η τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα 
άφιξης ή αναχώρησης των μεταφορικών μέσων δεν θα υπερβαίνει τα 15 λεπτά της ώρας 

 
2. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις.  

- Ο Ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 
έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 

- Το πρωί το λεωφορείο, πρέπει να βρίσκεται 5’ πριν από την ορισμένη ώρα αναχώρησης του στο καθορισμένο σημείο 
συνάντησής με τον/την συνοδό (όπου αυτός/ή απαιτείται από τη σύμβαση). Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του 
λεωφορείου στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξή του στο σχολείο. Η διαπιστωμένη υπερβολική 
ταχύτητα επισύρει τις ανάλογες κυρώσεις ή και απευθείας καταγγελία της σύμβασης. 

- Για την αναχώρηση από το σχολείο μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε λεωφορείο, πρέπει να βρίσκεται στο χώρο του 
σχολείου 5’ πριν από τη λήξη των μαθημάτων. 

- Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο τουλάχιστον 10’ πριν από 
την καθορισμένη ώρα αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα στα 
καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας & να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους συμμαθητές τους. 

- Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία, κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την συνοδό, τους 
μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους εκπαιδευτικούς που ενδεχομένως μεταφέρονται στην περίπτωση των 
σχολικών περιπάτων. 

- Ο Ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξ ίσου κατάλληλο, σύμφωνα με τους 
όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε μέσου που για οποιονδήποτε λόγο ή 
αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

- Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο Ανάδοχος, αναλαμβάνει κατά την χειμερινή περίοδο σε περιπτώσεις παγετών 
και χιονοπτώσεων που είναι δυσχερής η κυκλοφορία  των λεωφορείων, τη μίσθωση μεταφορικών μέσων τρίτων (Ταξί, Ι.Χ. 
κ.λπ. επιβατικών) επιβαρυνόμενος με το επί πλέον κόστος σε σχέση μ’ αυτό που καταβάλλεται από την Αναθέτουσα Αρχή. 

- Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας 
ώστε να εξυπηρετεί τα παιδιά που θα χρησιμοποιούν το κάθε δρομολόγιο. 

- Ο Ανάδοχος (πλην των περιπτώσεων των ελεύθερων επαγγελματιών) είναι υποχρεωμένος να διατηρεί κατά τις ώρες 
εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των παιδιών εξουσιοδοτημένο υπάλληλό του στα γραφεία του ή στο σχολείο, 
για να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού 
ζητήματος που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε 
κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των παιδιών. 

- Ο Ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα μεταφορικά μέσα που αναφέρονται στη σύμβασή του για τη μεταφορά των 
μαθητών και για τη μονιμότητα των μεταφορικών μέσων. Επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα μόνον κατόπιν 
έγκρισης από την Αναθέτουσα Αρχή και εφόσον το νέο όχημα πληροί τις προδιαγραφές του αρχικού. Άμεση 
αντικατάσταση επιτρέπεται λόγω βλάβης του μεταφορικού μέσου, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται 
έγκαιρα στο Διευθυντή του σχολείου. 

- Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων / κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου που 
υποβάλλονται στο διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και εάν 
διαπιστώσει ότι ευσταθούν, γνωστοποιεί τα γεγονότα στην Αναθέτουσα Αρχή μέσω της αρμόδιας Διεύθυνσης 
Εκπαίδευσης για τη λήψη μέτρων. 

- Παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη διακήρυξη & την παρούσα. 
- Σε περίπτωση που κατά τη μεταφορά προς ΣΜΕΑ διαπιστωθεί ότι η συνύπαρξη μαθητών είναι αδύνατη (λόγω ειδικών 

συμπεριφορών) και παρότι η χωρητικότητα του μεταφορικού μέσου το επιτρέπει, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 
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ανακατανείμει τα πρόσωπα ή ακόμα και να δρομολογήσει ξεχωριστό δρομολόγιο εάν αυτό κριθεί σκόπιμο. Σε αυτές τις 
περιπτώσεις, πρέπει να προηγηθεί αναφορά του μεταφορέα για την αδυναμία εκτέλεσης του δρομολογίου ως έχει, 
γνωμοδότηση της Διεύθυνσης της Σχολικής Μονάδας και εάν είναι δυνατό, εξέταση και γνώμη από το αρμόδιο Κέντρο 
Εκπαιδευτικής και Συμβουλευτικής Υποστήριξης (ΚΕΣΥ). 

- Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Θεσσαλίας σε περίπτωση κατάργησης ή 
σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

- Η εποπτεία για τη συνεπή εκτέλεση των διαδρομών, την έγκαιρη μετάβαση και αναχώρηση των μαθητών και την 
γενικότερη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεων του Αναδόχου, ανήκει στους αρμόδιους προϊσταμένους των Γραφείων 
Β/θμιας και Α/θμιας Εκπ/σης Ν. Λάρισας & τους Διευθυντές των αντίστοιχων Σχολικών Μονάδων και η ευθύνη για τον 
έλεγχο και την τήρηση των υποχρεώσεών του Αναδόχου απέναντι στο Νόμο αναφορικά με το μεταφορικό έργο, ανήκει στις 
αρμόδιες για τούτο Δημόσιες Αρχές. 

 
ΑΡΘΡΟ 7: ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΝΟΔΟΙ 
1. Οι μετακινήσεις των μαθητών των Ειδικών Σχολείων και Τμημάτων Ένταξης θα γίνονται με την παρουσία συνοδών που η 

αποζημίωσή τους γίνεται από το λαμβάνειν του Αναδόχου, καθώς το ημερήσιο κόστος μεταφοράς έχει προκηρυχθεί με τις 
αντίστοιχες προσαυξήσεις για τα συγκεκριμένα δρομολόγια. 

2. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές για τυχόν τραυματισμούς όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα οχήματα, αλλά και κατά την 
επιβίβαση και αποβίβαση. 

3. Σε περίπτωση κατά την οποία, το μεταφορικό μέσο περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και παραλαβής, νωρίτερα 
από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών. 

4. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων υποχρεωτικά θα έχουν τα υπό του Νόμου οριζόμενα προσόντα. 
5. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο μεταφορέας πρέπει να δώσει αν του ζητηθούν, στοιχεία: ταυτότητας, προϋπηρεσίας, 

και αν χρειασθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της 
σύμβασης. Γενικώς, θα πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ικανότητας, υγείας και μη 
εκκρεμοτήτων απέναντι στο νόμο (ΚΥΑ 50025/2018, Άρθρο 10 «Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και συνοδούς μεταφορικών 
μέσων»). 

6. Ο Διευθυντής έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού αν παρουσιάσει κακότροπο ή δύστροπο 
χαρακτήρα που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς, γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και 
τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή η Περ. Θεσσαλίας δύναται μετά τη διαπίστωση των καταγγελλομένων να ζητήσει μέχρι 
και την αντικατάσταση του οδηγού ή του συνοδού, υποχρεωμένου του αναδόχου να αποδεχθεί αυτή άνευ αντιρρήσεων και 
εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

7. Ειδικά ορίζεται & τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των μεταφορικών μέσων οφείλουν να είναι ντυμένοι ευπρεπώς και η 
συμπεριφορά τους προς τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κτλ να είναι ευγενική, ήρεμη & σοβαρή.  

8. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε μεταφορικό μέσο που θα υπογράφεται καθημερινά από το Διευθυντή του σχολείου, τον 
οδηγό και συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο όσο και αναχώρησης από αυτό. 

9. Σε περίπτωση που ο μεταφορέας δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί με υπαιτιότητά του, τότε αυτό 
συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 

10. Επίσης, σε περιπτώσεις καθυστέρησης στην αναχώρηση του μεταφορικού μέσου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο 
ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 

11. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων, επιβάλλονται από το αρμόδιο όργανο της Περ. Θεσσαλίας. 
12. Η υποχρέωση της ύπαρξης συνοδού μπορεί να αρθεί, εάν η οικεία Διεύθυνση Εκπαίδευσης κρίνει ότι δεν είναι απαραίτητη η 

παρουσία του, επιφέροντας την αντίστοιχη μείωση της δαπάνης συνοδού. Επίσης, σε περιπτώσεις όπου αποδεδειγμένα και 
λόγω αντικειμενικής αδυναμίας δεν κατέστη δυνατή η παρουσία συνοδού σε διενεργηθέντα δρομολόγια, η αντίστοιχη δαπάνη 
αφαιρείται από το λαμβάνειν του αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
1. Η μεταφορά των μαθητών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνον με μεταφορικά μέσα που πληρούν απόλυτα τις προδιαγραφές και 

προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί Νόμοι, Διατάγματα, Υπουργικές Αποφάσεις & Αστυνομικές διατάξεις για τη 
μεταφορά μαθητών Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης στη Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

2. Για τα ΕΔΧ (ταξί) πρέπει να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας, δηλαδή (κατ’ 
ελάχιστον): είτε η επιβίβαση είτε η αποβίβαση να βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για το 
όποιο τμήμα (δρομολόγιο) κατατίθεται η προσφορά.  
Τούτο επιβάλλεται δυνάμει του άρθρου 2, ΚΕΦ. Γ παρ 1α της αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ όπου αναφέρεται ότι ειδικώς, για τα ΕΔΧ 
οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής μονάδας σε συνδυασμό με την αριθ. οικ. Α 
54001/4235/25.09.2014 σύμφωνα με την οποία τα Ε.Δ.Χ. αυτοκίνητα, στα οποία έχει ανατεθεί από τις οικείες Περιφέρειες κατά 
τα οριζόμενα [...] με δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών η μεταφορά μαθητών, εκτελούν διαδρομές όπου σημείο επιβίβασης των 
μαθητών βρίσκεται είτε εντός είτε εκτός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου. Σε περίπτωση που η επιβίβαση είναι 
εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου, τότε η αποβίβαση μπορεί να είναι σε σημείο είτε εντός είτε εκτός αυτής, 
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ενώ στην περίπτωση που η επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του 
άρθρου 82 του ν.4070/2012 όπως ισχύει). 

3. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα 
έχουν απαραίτητα ενήμερο πιστοποιητικό καταλληλότητας (ΚΤΕΟ) – το τελευταίο πιστοποιητικό από ΚΤΕΟ, της Επιθεώρησης 
του Υπουργείου Συγκοινωνιών σύμφωνα με το Νόμο. Θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής 
τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το σχολείο και το γραφείο του μειοδότη. Ο Ανάδοχος υποχρεώνεται να 
γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στο Διευθυντή του σχολείου. Θα έχουν κλιματισμό (ζεστό – κρύο). 

4. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα μεταφέρουν. Σε καμία 
περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. 

5. Ο Ανάδοχος υπέχει την ευθύνη για την κατά πάντα νόμιμη εκτέλεση του ανατιθέμενου μεταφορικού έργου. 
6. Σύμφωνα με την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών Μεταφορών και Επικοινωνιών 43917/5066/14-9-2006 

ΦΕΚ 1468/4-10-2006 Τ΄Β τα ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ που θα αναλάβουν το έργο μεταφοράς νηπίων και μαθητών Α/θμιας και μαθητών 
Β/θμιας Εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, 
πιστοποιημένες σύμφωνα με την Οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεότερη) ή τον Κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ – ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη 
μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις “e” ή ‘’Ε’’. 

7. Οι Ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να 
παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, 
ανεξαρτήτως του μήκους της διαδρομής. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 9: ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 
1. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται, κύριο ή εφεδρικό, από το μειοδότη για το έργο της μεταφοράς πρέπει να έχει 

πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο 
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 

2. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων, πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο των συμβάσεων μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια 
συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιήσει θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από το 
νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων & για υλικές ζημίες τρίτων. 

4. Την ευθύνη των μαθητών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι της αποβίβασης για 
παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία – στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του μεταφορικού μέσου. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 10: ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
<Αποτυπώνεται κατά περίπτωση> 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 11: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
1. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων υλοποίησης. Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της 

επισύρει ποινή ανάλογη με το ύψος της παράβασης και της διάρκειας. 
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει 
μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των 
δρομολογίων των οποίων είχε αναλάβει ως συμβατική υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 
καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου μεταφορικού 

μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους μαθητές. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το πρωί. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το 

απόγευμα. 
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από τεκμηριωμένες 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Σε περίπτωση συστηματικής και αδικαιολόγητης απουσίας συνοδού από τη διαδρομή (εξαιρούνται οι περιπτώσεις 

αντικειμενικής αδυναμίας και κατόπιν γνωστοποίησης και αποδοχής από την Αναθέτουσα Αρχή). 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
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2. Επίσης, σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας κηρύσσεται έκπτωτος με 
απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Θεσσαλίας και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ 
της Περιφέρειας Θεσσαλίας. 

3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του μεταφορέα ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης 
αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο μεταφορέας δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

4. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 
 
 
 
ΑΡΘΡΟ 12: ΚΗΡΥΞΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
1. Ο μεταφορέας που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να υπογράψει τη σχετική σύμβαση, 

κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμόδιου για την διοίκηση του φορέα οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμόδιου οργάνου. 

2. Ο μεταφορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή τη σύμβαση όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

3. Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος (Άρθρο 203 του ν. 
4412/2016) από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του 
υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις 
κείμενες διατάξεις. 
Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 
οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται 
αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων, η 
κύρωση της ολικής κατάπτωσης της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, 
Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων προμηθειών ή 
υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα. 
Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του δημοσίου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει, καταλογίζεται σε βάρος του 
εκπτώτου μεταφορέα. 

4. Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου μεταφορέα γίνεται με τροποποίηση όρων 
της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον 
υπολογισμό του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από την τροποποίηση των 
σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό ποσό. 

 
 
 
ΑΡΘΡΟ 13: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 Η καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης καλύπτεται από εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (όπου προβλέπεται βάσει 

ορίων της νομοθεσίας), η οποία επιστρέφεται μετά την οριστική εκτέλεση των υπηρεσιών. 
 Για οποιαδήποτε διαφορά τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση, αρμόδια δικαστήρια για την επίλυσή της 

συμφωνείται πως θα είναι αποκλειστικά τα δικαστήρια της Λάρισας. 
 
 

Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε και υπογράφτηκε σε δύο (2) πρωτότυπα. 
 
 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ 
 
 
 
 
 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

............... 
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