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O ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις: 

1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. του ν. 4622/19 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια της 

Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του 

άρθρου 37  

3. του ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο, 

ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις στον Κώδικα 

Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική απονομή της δικαιοσύνης και 

άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337 

4. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

5. του ν. 4601/2019 (Α’ 44) «Εταιρικοί µετασχηµατισµοί και εναρµόνιση του νοµοθετικού 

πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συµβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών τιµολογίων στο πλαίσιο 

δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις» 

6. του π.δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιων της 

Α.Ε.Π.Π.» 

7. της υπ' αριθμ. 57654/22.05.2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης με θέμα : 

“Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (Β’ 1781)  

8. του ν. 3419/2005 (Α’ 297) «Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) και εκσυγχρονισμός της 

Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» 

9. του ν. 4635/2019 (Α’167) « Επενδύω στην Ελλάδα και άλλες διατάξεις» και ιδίως  των άρθρων 

85 επ. 





10. του ν. 4270/2014 (Α’ 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 

11. του π.δ. 80/2016 (Α’ 145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 

12. της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α’ 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 

2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές 

συναλλαγές», 

13. του  ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία 

της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) – Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες 

(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις»,  

14. του π.δ 28/2015 (Α’ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία»  

15. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»  

16. του ν.2690/1999 (Α’ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις»  

και ιδίως των άρθρων 1,2, 7, 11 και 13 έως 15, 

17. του ν. 2121/1993 (Α’ 25) «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά 

Θέματα»,  

18. του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για την 

προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 

95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει 

ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119, 

19. του ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα 

εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 

27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας 

δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 

2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες 

διατάξεις», 

20. των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών 

διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της 

παρούσας,  καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, 

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας 

σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

21. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης». 

22. του Π.Δ.129/2010 (ΦΕΚ222/Α΄/27.12.2010) «Οργανισμός Περιφέρειας Θεσσαλίας» & την 

αριθμ.15840/1566612 (ΦΕΚ. Β.4788/26.10.2018) Αποφ. έγκρισης της 146/2018 (ορθή επανάληψη) 

περί ολικής τροποποίησης –επικαιροποίησής του. 

23. της αρ. 50025 (Β΄4217/26-09-2018) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας 

και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών «Μεταφορά μαθητών δημοσίων 

σχολείων από τις Περιφέρειες». 

24. Της αριθμ. 2 εγκυκλίου με αριθμ. πρωτ. 4959/24-01-2019 (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) 

«Διευκρινίσεις επί της αριθμ. 50025/19-9-18 Κοινής Υπουργικής Απόφασης ¨Μεταφορά μαθητών 

δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

25. Της αριθμ. 53173(Β΄4294/11-08-22) απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & 

Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών & Μεταφορών «Τροποποίηση της υπ’ αρ. 50025/2018 





κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας & Θρησκευμάτων, Εσωτερικών, Υποδομών 

& Μεταφορών ¨Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες¨(Β΄4217)». 

26. Ειδικότερα το  άρθρο 1 παράγραφο 5 που αναφέρεται στην εφαρμογή του αντικειμένου 

της κολύμβησης 

27. Tις διατάξεις του Ν. 4957/2022 (ΦΕΚ Α΄/141/21-7-22) «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα 

Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των 

Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 391 που αναφέρεται 

στις ρυθμίσεις για την έγκαιρη έναρξη μεταφοράς των μαθητών και τις διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων μεταφοράς μαθητών. 

28. Την ανάγκη μεταφοράς μαθητών για την υλοποίηση του προγράμματος κολύμβησης 

ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΠΕΡΙΌΔΟΥ, η οποία προέκυψε μετά την προκήρυξη και την ολοκλήρωση του 

διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών με την έναρξη του σχολικού έτους 2022-2023 και σε 

συνέχεια της πρώτης περιόδου η οποία λήγει την 31.1.2023. 

29. Του αριθμ 471324/2-12-2022 (ΑΔΑΜ: 22REQ011726401) Τεκμηριωμένου αιτήματος για 

ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς μαθητών για το πρόγραμμα κολύμβησης δεύτερης 

περιόδου σχολ. ετους 2022-2023. 

30. Της με αρ. πρωτ. 4216/4-1-23 (ΑΔΑΜ:23REQ011948418, ΑΔΑ:ΨΡ0Ω7ΛΡ-Κ2Τ) απόφασης 

πολυετούς υποχρέωσης για την ανάληψη υποχρέωσης/έγκριση δέσμευσης πίστωσης 

οικονομικών έτους  2023 η οποία έλαβε α/α 349 καταχώρησης στο Βιβλίο εγκρίσεων & 

Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας με ΑΑ Βεβ.295 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 

Τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν προσφορά έως και 30/1/2023 ημέρα Δευτέρα . και 

ώρα 10.00 π.μ, για την εκτέλεση των δρομολογίων που αναφέρονται στους δύο Πίνακες 

του Παραρτήματος Α, συνολικού προϋπολογισμού 11.880,00 € χωρίς ΦΠΑ, που 

περιλαμβάνει το εβδομαδιαίο πρόγραμμα δρομολογίων, με διάρκεια ισχύος περίπου 8 

εβδομάδες, από 1-2-2023 έως 23-03-2023 και αφορά τη μεταφορά με μικρό λεωφορείο και 

συνοδό (με επιστροφή μετά από 1 ώρα περίπου από την έναρξη του μαθήματος). 

 

       Προσφορά μπορεί να δοθεί για τα δρομολόγια του Πίνακα 1, προϋπολογισμού 6.744 

€ χωρίς ΦΠΑ ή τα δρομολόγια του Πίνακα 2, προϋπολογισμού 5.136 € χωρίς ΦΠΑ ή και 

για το σύνολο των δρομολογίων και των δύο Πινάκων, συνολικού προϋπολογισμού 

11.880 € χωρίς ΦΠΑ.  

      Κριτήριο κατακύρωσης για την τελική επιλογή του αναδόχου θα είναι η χαμηλότερη 

τιμή για το σύνολο των δρομολογίων του Πίνακα 1 ή του Πίνακα 2. Η τελική 

προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης σε 

ακέραιη τιμή μονάδος στην προϋπολογισθείσα τιμή άνευ Φ.Π.Α, έτσι όπως έχει τεθεί από 

την Περιφέρεια και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το 

παράρτημα της αριθμ. 50025 (Β΄4217/26-09-2018) Απόφασης των Υπουργών Εσωτερικών, 

Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Οικονομικών, Υποδομών & Μεταφορών 

«Μεταφορά μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

 Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. 

 

Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν να συμμετέχουν στη διαδικασία οφείλουν να 

καταθέσουν μαζί με την οικονομική τους προσφορά και την υπεύθυνη δήλωση που 

επισυνάπτεται 

 





Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη 

του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή 

των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 

3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της  

σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες παρατάσεις της. 

Στη συνέχεια και πριν την υπογραφή της σχετικής σύμβασης θα πρέπει να προσκομίσετε 

τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Απόσπασμα ποινικού μητρώου που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. 

Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της  ή, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή της.  

Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που 

εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) 

μήνες πριν από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο 

τυχόν υπάγεται) . 

Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης στους οποίους 

οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την 

εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η 

δήλωση απαιτείται μόνο στην περίπτωση που δεν υπάγεται  αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ). 

Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και 

δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το 

οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό 

αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

εξυγίανσης, 

 Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης 

απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ 

προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. 

Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί 

και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς,  το Ενιαίο Πιστοποιητικό 

Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, και 

για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο 

και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.. 

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα 

παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής εκκαθάρισης που 

επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. 

Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική 

πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο 

taxisnet,  από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς 

τους. 





  

Βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο ή άδεια ειδικού μεταφορέα από 

την αρμόδια αρχή ή βεβαίωση έναρξης επαγγελματικής δραστηριότητας από την 

αρμόδια ΔΟΥ όπως απαιτείται κατά περίπτωση από τις αντίστοιχες νομοθετικές 

διατάξεις. 

 Φωτοαντίγραφα Αδειών κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 

κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων.  

 Συμφωνητικό μίσθωσης, στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ 

κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, μεταξύ του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού 

(ΤΑΞΙ κλπ) που παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο για τη μεταφορά 

μαθητών καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης μεταφοράς μαθητών και μέχρι την πλήρη 

εκτέλεση αυτής. 

 Φωτοαντίγραφα πρόσφατων Δελτίων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από το οποίο να 

προκύπτει ότι τα διατιθέμενα προς χρήση λεωφορεία διασφαλίζουν την ασφαλή 

μεταφορά των μαθητών, χωρίς δευτερεύουσες ελλείψεις.  

 Φωτοαντίγραφα Έγκυρων ασφαλιστήριων συμβολαίων ή βεβαίωση της 

ασφαλιστικής εταιρείας στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των 

ασφαλισθέντων οχημάτων καθώς και το διάστημα ασφάλισης τους.  

 Φωτοαντίγραφα αδειών οδήγησης (και λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα 

χρησιμοποιηθούν), οι οποίες θα είναι σε ισχύ.  

 Φωτοαντίγραφα Ειδικής άδειας οδήγησης, εφόσον ο μεταφορέας είναι Νομικό 

Πρόσωπο (Κοινοπραξία, Συνεταιρισμός, Α.Ε.) οφείλει να καταθέσει την «ειδική άδεια 

μεταφορέα» του Νομικού Προσώπου.)  

Συμπληρωματικά ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για 

συνοδούς και οδηγούς:  

 Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών μαθητών 

σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην με αριθμ. 

πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 

α) για τους συνοδούς θα πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό Υγείας, του 

Παραρτήματος Ι της Υ.1α/γ.π. ΟΙΚ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3758), το οποίο 

προϋποθέτει παθολογική εκτίμηση, έλεγχο φυματίωσης, δερματολογικό έλεγχο και 

ψυχιατρικό έλεγχο και ισχύει για δύο έτη (επισυνάπτεται Παράρτημα). 

β) όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των Ε.Δ.Χ. και λεωφορείων και επειδή για 

την έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., όσο και της άδειας 

οδήγησης λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση 

Υπουργού Υποδομών & Μεταφορών Α 79574/5488/16, ΦΕΚ Β΄4587/27-12-2017 και 

Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ. 50984/7947, ΦΕΚ 

Β΄3056/2-12-2013) η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια 

Υπηρεσία Μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις 

ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την εγκύκλιο 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του 

Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής άδειας οδήγησης Ε.Δ.Χ., ή άδειας 

οδήγησης λεωφορείου σε ισχύ, καλύπτει την προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η 

οποία αποδεικνύεται από το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην Κ.Υ.Α. 

50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2 με αριθμ. πρωτ. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου 

Εσωτερικών (ΑΔΑ; ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 





Επομένως όσον αφορά τους οδηγούς και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η 

προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση της εν 

ισχύ ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς λεωφορείων στην οποία θα αναγράφεται 

ο εν ισχύ αριθμός Π.Ε.Ι. 

Τα ανωτέρω θα πρέπει να κατατεθούν για όλους τους οδηγούς και συνοδούς που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων. 

 Απόσπασμα ποινικού μητρώου των υποψηφίων για τη θέση του οδηγού και του 

συνοδού  των λεωφορείων. [Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού 

μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να 

επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή pdf τις αναφερόμενες σε αυτό 

καταδικαστικές αποφάσεις. 

Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός 

φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να δηλώνει 

την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 

ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 

ημέρες πριν από την υποβολή του.   

Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου 

γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του.   

 

   Το πλήρες κείμενο προς παρούσας καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) και στην Εφημερίδα της Υπηρεσίας. 

Διευκρινίσεις και πληροφορίες παρέχονται από την Υπηρεσία προς στην ανωτέρω 

διεύθυνση και στο τηλ. 2421352655/563. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ                                                                                       Ο Περιφερειάρχης Θεσσαλίας 

Εφημερίδα της Υπηρεσίας  

  

 Κωνσταντίνος Αγοραστός 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 1  

 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Για το Πρόγραμμα κολύμβησης 

Δεύτερης Περιόδου Σχολ. έτους 2022-2023 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΗΜΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

με Συνοδό   

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)          

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                   

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)         

 

1 

 

12ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 
 

 

2 

 

9ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

3 

 

ΔΑΔ ΒΟΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 
 

 

4 

 

2ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ   
ΔΕΥΤΕΡΑ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

5 

 

17ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,35 + 7,65=43,00 43,00 

 

 

6 

         

 Δ.Σ ΑΛ.ΜΕΡΙΑΣ 
ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

7 

 

1ο ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΒΟΛΟΥ  

    (ΕΝΑΛΑΞ 11
ο
 ΒΟΛΟΥ

 
) 

ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 
 

 

8 

 

11ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 

   (ΕΝΑΛΑΞ 1ο ΕΙΔΙΚΟ) 

ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 
 

 

9 

 

2ο Δ.ΣΧ. ΑΓΡΙΑΣ ΤΡΙΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,80+ 10,20=46,00 46,00 
 

 

10  

 

1ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,35 + 7,65=43,00 43,00 
 

 

11 

 

23ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,35 + 7,65=43,00 43,00 

 

 

12 

 

2ο Δ.ΣΧ. ΑΓΡΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,80+ 10,20=46,00 46,00 

 

 

13 

 

15 & 24 Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 

(ΕΝΑΛΑΞ) 

ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 
 

 

14 

 

8ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

15 

 

2 Δ.ΣΧ. ΔΙΜΗΝΙΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,80+ 10,20=46,00 46,00 

 

 

16 

 

9ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ 
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

17 

 

16ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,35 + 7,65=43,00 43,00 

 

 

18 

 

25ο Δ.ΣΧ. ΒΟΛΟΥ 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

19 

 

8ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

 

20 

 

5ο Δ.ΣΧ. Ν.ΙΩΝΙΑΣ  
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 35,90 + 5,10=41,00 41,00 

 

  

 

  

 

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                             

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

             843,00  

ΦΠΑ 13%             109,59  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ 

ΣΥΝΟΛΟ                                                     

ΜΕ ΦΠΑ 

             952,59  





ΠΙΝΑΚΑΣ 2 

 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ 

 

Για το Πρόγραμμα κολύμβησης 

Δεύτερης Περιόδου Σχολ. έτους 2022-2023 

 

Α/Α ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΗΜΕΡΑ 

ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ  

ΜΕΓΙΣΤΗ ΤΙΜΗ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 με Συνοδό  

 (ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)          

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ  

 ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ                   

(ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ)         

1  Δ.ΣΧ. ΣΕΣΚΛΟΥ 
ΤΡΙΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 72,16 + 17,84=41,00 90,00 

 

2 1 Δ.ΣΧ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 114,00 + 28,00=142 142,00 

 

3 Δ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 108,51+ 25,49=134,00 134,00 

 

4 Δ.ΣΧ.ΚΑΛΩΝ ΝΕΡΩΝ 
ΠΕΜΠΤΗ ΕΑΚ ΒΟΛΟΥ 108,51+ 25,49=134,00 134,00 

 

5 1 Δ.ΣΧ. ΒΕΛΕΣΤΙΝΟΥ 
ΠΕΜΠΤΗ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ 114,00 + 28,00=142 142,00 

 

  

  

  

  

  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ  ΣΥΝΟΛΟ                            

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

             642,00  

ΦΠΑ 13%                83,46  

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΟ ΣΥΝΟΛΟ                                                     

ΜΕ ΦΠΑ 

              725,46  

 





 

 

  
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):  

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 (Εmail):  
 

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 υπεύθυνα ότι: 

 Δεν έχω καταδικαστεί για τα αδικήματα που ορίζονται στο άρθρο 73 παρ. 1 ν. 4412/2016: α) Συμμετοχή σε 

εγκληματική οργάνωση, β) Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το δίκαιο του οικονομικού φορέα, γ) 

Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, δ) Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα 

συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων 

 Δεν έχω/έχουμε αθετήσει υποχρεώσεις όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 Δεν έχω/ουμε αθετήσει τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το ελληνικό 

δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις καθώς και τις διατάξεις οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

 Δεν τελώ υπό πτώχευση ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελώ υπό αναγκαστική 

διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή 

δεν έχω υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης. 

 Δεν έχω αναστείλει τις επιχειρηματικές μου δραστηριότητες. 

 (4) 
Ημερομηνία:        2022 

Ο – Η Δηλ. 

 

(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.  





  

 Δεν έχω/έχουμε συνάψει συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού. 

 Δεν συντρέχουν στο πρόσωπό μου/μας καταστάσεις σύγκρουσης συμφερόντων (προσωπικών, οικογενειακών, 

οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών), οι οποίες να μου/μας είναι γνωστές μέχρι και την υπογραφή της παρούσας 

 Δεν έχω/έχουμε παράσχει συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή δεν έχω/έχουμε με άλλο τρόπο εμπλακεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης. Τα ανωτέρω ισχύουν και για τις συνδεδεμένες με εμένα 

επιχειρήσεις. 

 Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης 

παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες 

παρόμοιες κυρώσεις.  

 Δεν έχω/έχουμε κριθεί ένοχος-οι εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

και δεν έχω αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές 

 Δεν έχω/έχουμε επιχειρήσει να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσω/ουμε εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχω/ουμε με απατηλό τρόπο παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή 

την ανάθεση της παρούσας δημόσιας σύμβασης. 

 Δεν έχω/έχουμε διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα και δεν έχει επιβληθεί σε βάρος μου/μας πειθαρχική 

ποινή ή άλλους είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός μου/μας από αρμόδια εποπτική αρχή/φορέα με 

πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες. 

 Δεν έχει επιβληθεί εις βάρος μου/μας με διοικητική πράξη ή δικαστική απόφαση αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε 

μελλοντικές διαδικασίες σύναψης δημόσιων συμβάσεων καθώς και συμβάσεων παραχώρησης.  

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις για τις οποίες υποβάλλεται η παρούσα μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, 

θα ενημερώσω/ουμε αμελλητί σχετικά την αναθέτουσα αρχή. 

 

 

  

Ο – Η Δηλ. 

 

 

 

(Υπογραφή) 
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