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ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ (ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ), ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ 

Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 -22                     

 
 

Η   ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ   ΕΝΟΤΗΤΑ   ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 
 

 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε το Ν. 4071/2012 

(Φ.Ε.Κ. 85/11-04-2012 τ.Α’),το Ν. 4257/2014 (Φ.Ε.Κ. 93/14-04-2014 τ.Α’), το Ν. 4447/2016 (Φ.Ε.Κ. Α’241), 

το Ν. 4555/2018 (Φ.Ε.Κ. Α’133), το Ν. 4623/2019 (Φ.Ε.Κ. 134/09-08-2019 τ. Α΄) και το Ν. 4625/31-08-2019 

(Φ.Ε.Κ. Α' 139). 

2. Τον Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας {Ν. 2690/1999 (Φ.Ε.Κ. 45Α'/09-03-1999)} και τις διατάξεις του 

Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίσχυσης της διαφάνειας, µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικούµενων οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα 

∆ιαύγεια», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

3. Τον Ν.2362/1995 «Περί ∆ηµοσίου Λογιστικού, Ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 

τροποποιήθηκαν και ισχύουν. 

4. Τις διατάξεις του Π.∆. 140/2010 (Φ.Ε.Κ. 233/ Α΄/2010) «Οργανισµός της Περιφέρειας Ηπείρου», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, µε τις αριθµ. 202855/27-12-2016 (Φ.Ε.Κ. Β’ 4400/2016) και 163473/24-10-2017 

(Φ.Ε.Κ. Β’ 3878/2017) Αποφάσεις της Αποκεντρωµένης ∆ιεύθυνσης Ηπείρου - ∆υτ. Μακεδονίας. 

5. Τις διατάξεις του Ν.4013/11 (ΦΕΚ 204/Α΄/15.9.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων –Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) –Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» , όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

6. Τις διατάξεις των άρθρων 82 και 83 του Ν.4070/2012 «Ρυθµίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, 

∆ηµοσίων Έργων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 82/τ.Α΄/10-4-2012) , όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν.4623/2019 « Ρυθµίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την ψηφιακή 

διακυβέρνηση, σνταξιοδοτικές ρυθµίσεις και άλλα επείγοντα ζητήµατα », οι οποίες ορίζουν ότι η Οικονοµική 

Επιτροπή είναι αρµόδια για «Την κατάρτιση των όρων, τη σύνταξη των διακηρύξεων, τη διεξαγωγή και 

κατακύρωση κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών……καθώς και τη συγκρότηση των ειδικών επιτροπών  

 

Ηγουμενίτσα,  13 / 10/2021 
Αρ. πρωτ :  οικ.   159599/19624 
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8. διεξαγωγής και αξιολόγησης από µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους 

υπαλλήλους». 

9. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014  του και άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , όπως τροποποιήθηκε 

και ισχύει. 

10. Το Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ.145 Α’) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες» και την αριθ. εγκύκλιο 

2/100018/0026/30.12.2016 (Α∆Α:ΨΒΞΒΗ-∆ΤΗ) του Υπουργείου Οικονοµικών «Κοινοποίηση διατάξεων σχετικά 

µε την ανάληψη υποχρεώσεων από τους διατάκτες και παροχή οδηγιών». 

11. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α΄/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 

12. Το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Α/08-08-2016) της οδηγίας 2014/24/ΕΕ, «Προσφυγή στη 

διαδικασία µε διαπραγµάτευση χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση». 

13. Τις διατάξεις του Ν. 4270/2014 (Φ.Ε.Κ.143/Α΄/28-06-2014), περί αρχών δηµοσιονοµικής διαχείρισης και 

εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ)-δηµόσιου λογιστικού και άλλων διατάξεων, 

14. Το άρθρο 108 του ν.4485/2017 « Οργάνωση και λειτουργία της ανώτατης εκπαίδευσης, ρυθµίσεις για την έρευνα 

και άλλες διατάξεις » (ΦΕΚ Α' 114/04.08.2017) 

15. Tην απόφαση 24/1384/27.08.2021 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 

εγκρίθηκε η παράταση των δροµολογίων ως  αυτά ίσχυαν την 30η Ιουνίου 2021. 

16. Την µε αριθµ. πρωτ. οικ. 144993/17530/21.09.2021 πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε την οποία 

ανατέθηκαν προσωρινά τα  νέα δροµολόγια που προέκυψαν µε την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2021-22, µέχρι 

την ολοκλήρωση της παρούσας  διαπραγµάτευσης, µε την οποία λύεται αυτοµάτως και αζηµίως η εν λόγω 

υποχρέωση µε τους µεταφορείς.  

17. Τα σχετικά έγγραφα του Τµήµατος ∆ιά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ∆/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. 

Θεσπρωτίας, το οποίο προβαίνει στον απαιτούµενο κατά διαστήµατα σχεδιασµό, αναδιαµόρφωση  ή την 

κατάρτιση νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε τις εκάστοτε τρέχουσες ανάγκες. 

18. Tην απόφαση 28/1654/07.10.2021 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου, µε την οποία 

εγκρίθηκαν οι δαπάνες και η διάθεση των αντίστοιχων πιστώσεων,  σε βάρος του Ε.Φ. 191 και 192 του 

αντίστοιχου Κ.Α.Ε. (0821.01) του προϋπολογισµού της Περιφέρειας Ηπείρου (Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας), 

καθώς και η προσφυγή σε διαπραγµάτευση χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών 

µεταφοράς µαθητών από την ΠΕ Θεσπρωτίας, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και τα παραρτήµατά της. 

19. Τις υπ’αριθµ. A/A 1881 /13.10.2021 & Α/Α 1882/13.10.2021 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, για τη 

δέσµευση πολυετούς πίστωσης στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για τα έτη 2021 και 

2022 µε α/α έγκρισης 2041 και α/α έγκρισης 2042 αντίστοιχα, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

28.855,67 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ. 

 

Ανακοινώνει ότι: 

Θα προβεί σε διαπραγµάτευση για τα νέα δροµολόγια  µεταφοράς µαθητών, για το σχολικό έτος 2021 – 22 (από την ανά-

θεση έως 30/06/2022) 

Το έργο θα αφορά στη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας ή ιδιωτικής χρήσης, για τη µεταφορά µαθητών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης του Νοµού Θεσπρωτίας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους 

µονάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνηµµένα δροµολόγια (τµήµατα) µε α/α δροµολογίων από 1 έως 4 του Πα-

ραρτήµατος Α της παρούσας, που αποτελεί και αναπόσπαστο µέρος αυτής, προϋπολογιζόµενης δαπάνης  € µε Φ.Π.Α (24%), 

το οποίο φέρει CPV 60130000-8 

Για την υπογραφή των οικείων συµβάσεων, η προϋπολογισθείσα απαιτούµενη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα προ-

κύψει επί του ποσοστού του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, περί «εγγυήσεων» (5%). Η βάση για τον υπολογισµό της είναι το 
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γινοµένου της προσφερόµενης αµοιβής και του ανώτατου αριθµού των ηµερών που δύναται να προβλεφθεί ότι θα εκτελε-

στούν έως 30/06/2022.   

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διεξαχθεί στο ∆ιοικητήριο της Π.Ε. Θεσπρωτίας (Ταχ. ∆/νση: Π.Τσαλδάρη 18 - Ηγου-

µενίτσα)  

Η διάρκεια υποβολής των αιτήσεων συµµετοχής, ορίζεται από 14/10/2021 ηµέρα  Πέµπτη µέχρι και την Τετάρτη 

20/10/2021 και ώρα  11:00. Την ίδια ηµέρα και ώρα, ήτοι την Τετάρτη 20/10/2021, θα διενεργηθεί η προφορική δια-

πραγµάτευση ενώπιον της Επιτροπής. 

 

Πηγή χρηµατοδότησης του έργου είναι οι Κ.Α.Π των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α, µέσω των οποίων επιχορηγείται η Περιφέρεια 

Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, αποκλειστικά για το σκοπό αυτό. 

 

ΤΟΠΟΣ- ΧΡΟΝΟΣ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ 

Η διαδικασία της διαπραγµάτευσης θα διενεργηθεί από την αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσµάτων των διαγω-

νισµών και των διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Θεσπρωτίας, στο εξής Επιτροπή ∆ιαγωνισµού. 

 Η ως άνω Επιτροπή γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, στο εξής Οικονοµική Επιτροπή, η 

οποία λαµβάνει τις σχετικές µε την παρούσα αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε µορφής 

δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 

Η Πρόσκληση, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στην διεύθυνση 

www.thesprotia.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά µε τους όρους της παρούσας θα παρέχεται από την αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοι-

κητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στο  τηλ. 2665360111, 119. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά δροµολόγιο. Προσφορές µπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δροµολό-

για.  

Οι συµµετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, θα πρέπει να αποδεικνύουν ότι µπορούν να ανταπεξέλθουν στην έγκαιρη και 

ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να παραιτηθούν από υπάρχον δροµολόγιο τους το οποίο παρατάθηκε, προκειµένου να 

αναλάβουν ένα νέο που συµπεριλαµβάνεται στην παρούσα πρόσκληση. 

 

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των δροµολογίων, όπως αυτά προβλέ-

πονται, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο Παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 50025/26-

09-2018 (ΦΕΚ 4217/Β’/26.09.2018) K.Y.A και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου 

δροµολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως 

άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκρι-

µένα δροµολόγια. Στην περίπτωση αυτή, η οικονοµική προσφορά, για κάθε συγκεκριµένο δροµολόγιο, δεν µπορεί να είναι 

ανώτερη από την αποζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί, µε βάση τον προβλεπόµενο προσφορό-

τερο τύπο µεταφορικού µέσου. 

∆εκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νοµικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις ηµεδαπής ή αλλοδαπής, οµίλους, ενώσεις 

νοµικών ή φυσικών προσώπων, κοινοπραξίες των ανωτέρω, µε οποιοδήποτε συνδυασµό και εν γένει από περισσότερα του 

ενός πρόσωπα, φυσικά ή νοµικά, που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και δραστηριοποιούνται επαγγελµατικά στο αντι-

κείµενο της παρούσας. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν συσταθεί και να λειτουργούν νόµιµα, σύµφωνα µε την ελλη-

νική νοµοθεσία ή να έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του 

Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου αλλά να έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο 

εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την 

οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. Σε περίπτωση που έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χωρών, να 

έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 

2513/1997.   
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►Σηµαντική υποσηµείωση : Ειδικώς, για τα Ε∆Χ οχήµατα τηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί έδρας – διοικητικής µο-

νάδας. 

 
ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύµβασης προσφέρων οικονοµικός φορέας, εφόσον συ-

ντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν πρόκει-

ται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για :  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ του Συµ-

βουλίου 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 παρά-

γραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέ-

µηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµο-

θεσία 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 Ευ-

ρωπαϊκών 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/∆ΕΥ 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 εµπορί-

ας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 

4198/2013 (Α΄ 215). 

 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική 

απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφά-

σεων ή ελέγχου σε αυτό. 

 

 Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE) και προσω-

πικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου  αφορά τους διαχειριστές. 

 Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά τον ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

 Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών τα µέλη του ∆ιοικητικού συµβουλίου. 

 Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους 

νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλι-

σης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατά-

ξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος  ή την εθνική νοµοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε  
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τα κατάλληλα µέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοι-

νωνικής ασφάλισης. 

Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις ει-

σφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

 

∆εν αποκλείεται και κρίνεται κατά περίπτωση, ο προσφέρων οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του 

είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτω-

ση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε εφόσον είναι υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβο-

λή τους.  

 

Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η 

ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύµβασης. 

 

Οι ∆ικαιούµενοι συµµετοχής στον διαγωνισµό υποβάλλουν την προσφορά τους σε σφραγισµένο φάκελο, στο εξωτερικό µέ-

ρος του οποίου πέραν των στοιχείων του προσφέροντος θα αναγράφονται τα ακόλουθα διακριτικά στοιχεία:  

 

 

Προς : 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΗΠΕΙΡΟΥ -Π.Ε.  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ   

∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ ΙΟ ΙΚΗΤΙΚΟΥ -Ο ΙΚΟΝ ΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

ΤΑΧ .  ∆ ΙΕΥΘΥΝΣΗ :  Π.ΤΣΑΛ∆ΑΡΗ 18   -  Τ.Κ  46100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ :  

Γ ΙΑ  ΤΟΝ ∆ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ  ∆ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (1Η )  ΜΕ Τ ΙΤΛΟ :   

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ  ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  Γ ΙΑ  ΤΟ  ΥΠΟΛΟΙΠΟ  ΤΟΥ  ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΕΤΟΥΣ  2021  -  22  (ΜΕΧΡΙ  30/06/2022 )» .  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ   ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  :  20/10/2021  ΚΑ Ι  ΩΡΑ  11:00  

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α της παρούσας, για  όλες τις περι-

γραφόµενες υπηρεσίες,  ανά δροµολόγιο.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνονται τα 

κατά περίπτωση απαιτούµενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας 

και την παρούσα πρόσκληση. 

(β) έναν (υπο) φάκελο µε την ένδειξη  «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο  περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του 

οικονοµικού φορέα.  
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

 

 Ο  κυρίως φάκελος µε τίτλο :  «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

 

Α. ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

1. Υπόδειγµα Τυποποιηµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, µε ενσωµατωµένο Χρονοδιάγραµµα διαδροµών, στην οποία θα δηλώ-

νουν οι ενδιαφερόµενοι τα εξής (βλ.Παράρτηµα Β): 

α) Τους α/α αριθµούς των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλουν την προσφορά. 

β) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης της οποίας έλαβαν γνώση και αποδέχο-

νται ανεπιφύλακτα. 

γ). ∆εν έχουν καταδικασθεί ούτε έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος τους, για συµµετοχή σε εγκλη-

µατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότη-

τες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες 

µορφές εµπορίας ανθρώπων , σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 του 4412/2016 

δ) ∆εν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης. 

ε).Ο αριθµός κυκλοφορίας των επιβατικών οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο 

αριθµός των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας και ότι πληροί το κριτήριο περί διοικητικής έδρας (ισχύει 

µόνο για ταξί) 

στ). Ότι στην περίπτωση που αναδειχθεί µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο 

και εξίσου κατάλληλο, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση κά-

θε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο µειοδότης θα βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των µαθητών µε τη χρήση του 

προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.)  

ζ).Ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης 

η).Ότι είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορά τόσο σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αλλά και σε φορο-

λογικές. 

θ).Ότι το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκούν, σχετίζεται µε το ειδικό επάγγελµα που απαιτεί η παρούσα πρόσκλη-

ση εκδήλωσης ενδιαφέροντος (για τα νοµικά πρόσωπα ότι είναι εγγεγραµµένοι στο Επιµελητήριο), προκειµένου να ανταπε-

ξέλθουν επαρκώς στο έργο που θα τους ανατεθεί. 

ι).Τη δεδοµένη χρονική στιγµή, διαθέτουν άδεια κυκλοφορίας, πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο συµ-

βόλαιο, ειδική άδεια και άδεια οδήγησης σε ισχύ.  

κ).Εάν αναδειχθούν µειοδότες για τα προσφερόµενα δηλωθέντα δροµολόγια, δεσµεύονται να προσκοµίσουν στην υπηρεσία 

τα αντιστοίχως µε τις ανωτέρω δηλώσεις τους σχετικά αποδεικτικά έγγραφα (όταν και εφόσον τους ζητηθούν), τόσο για 

τους ιδίους όσο και για τον δηλωθέντα οδηγό, που τυχόν θα απασχολήσουν. 

λ) Αποδέχονται ανεπιφυλάκτως όλες τις συνέπειες που απορρέουν, σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς δηλώσεώς τους σε 

µεταγενέστερο χρόνο. 

Η ως άνω δήλωση φέρει πρωτότυπη υπογραφή από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου αυτής. 

 

►∆ικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού, από 

επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 
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► Στην περίπτωση που το ∆.Χ.  επιβατικό όχηµα δεν είναι ιδιόκτητο, και η προσφορά κατατίθεται από τον υποψήφιο ανά-

δοχο – οδηγό, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του ∆.Χ. επιβατικού , φέ-

ροντας θεώρηση του γνησίου της υπογραφής αυτού,  που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα του στον υποψήφιο ανάδοχο, 

για τη µεταφορά µαθητών σε όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, δηλώνοντας επίσης ότι 

αναλαµβάνει την υποχρέωση να προσκοµίσει το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί στον πα-

ραχωρούν το δροµολόγιο.  

►Όλοι οι νέοι οριστικοί ανάδοχοι µπορούν να ζητήσουν από την υπηρεσία να αναζητήσει αυτεπάγγελτα το ποινικό τους 

µητρώο.  

 

► Σας επισηµαίνουµε ότι η υπηρεσία µας, εφαρµόζοντας αναλογικά τη νέα ρύθµιση  του ν.4250/2014,  κάνει αποδεκτά 

τα απλά ευανάγνωστα αντίγραφα των ιδιωτικών εγγράφων από τα πρωτότυπά τους, χωρίς προηγουµένως να έχουν επικυ-

ρωθεί από δικηγόρο.  

Περιεχόµενο υποφακέλου Οικονοµικής Προσφοράς/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

Στον υποφάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» περιλαµβάνεται η οικονοµική προσφορά του οικονοµικού φορέα.  

 
2) Στο συγκεκριµένο φάκελο υποβάλλεται το έντυπο της οικονοµικής προσφοράς, υπόδειγµα της οποίας υπάρχει στην πρό-

σκληση (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ). Κριτήριο κατακύρωσης είναι το µεγαλύτερο ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό.  

 
Oι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύµβασης µέχρι τη λήξη της, καθώς 

και τις ενδεχόµενες παρατάσεις αυτής. Λαµβάνεται δε υπόψη το ποσοστό έκπτωσης και σε περίπτωση ανάγκης αναπρο-

σαρµογής των ανατιθέµενων δροµολογίων. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα εκατόν είκοσι (120) ηµερών,  

προσµετρούµενο από την εποµένη της οριζόµενης ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο, απορρίπτεται. 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε πε-

ρίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εµπρόθεσµα, µε τον τρόπο και µε το περιεχόµενο που ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση ή 

εφόσον επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης προθεσµίας ή η 

εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,  

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο περιορισµός αυτός 

ισχύει ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά 

µέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων 

ζ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής, εκτός της προβλεπόµενης στην ΚΥΑ 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ενδεχοµένως ζητηθούν κατά την αξιολόγηση των προσφο-

ρών και παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 
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 ΕΓΚΑΙΡΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ  ΠΟΛΛΩΝ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια, εφόσον αυτά ανήκουν στην 

ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν παρόλο που δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις 

χιλιοµετρικές αποστάσεις, ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν µε γνώµονα την ασφαλή και έγκαιρη µεταφορά των 

µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες φοίτησης τους. Σε περίπτωση όµως, που η Επιτροπή αξιολόγησης θεωρήσει ότι  

κάποιο από αυτά, δεν  είναι χρονικά εφικτά να εκτελεστούν, το γεγονός και µόνο αυτό, συνιστά λόγο για την απόρριψή 

τους. 

 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

∆ιαδικασία αποσφράγισης προσφορών. 

 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις  20/10/2021, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.µ. µέσω της Επιτροπής ∆ια-

γωνισµού, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του κυρίως φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

• Αποσφράγιση του υποφακέλου «Οικονοµική Προσφορά». 

Τα προαναφερθέντα στάδια θα πραγµατοποιηθούν ταυτοχρόνως µε µια και µόνο συνεδρίαση (λόγω του κατεπείγοντος). 

Αρχικά αξιολογούνται οι τεχνικές προσφορές και εφόσον κριθούν κατάλληλες (πληρούν τις τεχνικές απαιτήσεις του µεταφο-

ρικού έργου), αξιολογούνται οι οικονοµικές προσφορές (καταρτίζεται ο κατάλογος κατάταξης) και άρχεται η διαδικασία 

προφορικής διαπραγµάτευσης. Ειδικότερα, η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στη διαπραγµάτευση (προφορικές προ-

σφορές σε ανοικτή συνεδρίαση) µε τους διαγωνιζοµένους επί των χαµηλότερων οικονοµικών προσφορών που κατατέθηκαν 

συγκριτικά µε τους υπολοίπους και οι οποίες αποτελούν και την βάση, για τον καθορισµό της αµοιβής σε χαµηλότερη κλίµα-

κα από αυτήν (εάν υπάρξει σχετική µεταγενέστερη προφορική δήλωση, αυτή θα υπερισχύσει). 

Τα µέλη της Επιτροπής, οφείλουν να καταγράφουν τις προφορικές προσφορές σε ξεχωριστό έντυπο, το οποίο θα παραδώ-

σουν στο Τµήµα Προµηθειών µαζί  µε τους φακέλους των προσφορών. 

Το αποδεικτικό έγγραφο, που θα συµπεριλάβει τα ανωτέρω αποτελέσµατα της διαπραγµάτευσης , είναι το σχετικό Πρακτικό 

της Επιτροπής  στο οποίο θα αποτυπώνονται τα  πεπραγµένα της εν λόγω διαδικασίας. Το πρακτικό αυτό διαβιβάζεται στην 

Οικονοµική  Επιτροπή της Περιφέρειας Ηπείρου, προς έγκριση. 

► Όταν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε τις υπηρεσίες που θα παρέχει, το αρµόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής απαιτεί από τους οικονοµικούς φoρείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προ-

σφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας. 

► Η Επιτροπή µπορεί να απορρίψει την προσφορά µόνο εάν τα παρεχόµενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητι-

κό, το χαµηλό επίπεδο της τιµής που προτείνεται. 

 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την ανάδειξη των µειοδοτών για κάθε ∆ροµολόγιο, η Αναθέτουσα Αρχή κοι-

νοποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε αυτούς. Η υπογραφή των Συµβάσεων (όπου απαιτείται) θα ολοκληρωθεί, σύµφωνα 

µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. 

 Οι ανάδοχοι του έργου υποχρεούνται, πριν ή κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης, να καταθέσουν εγγυητική επιστολή 

καλής εκτέλεσης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 1(β), 3 και 4 του Ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας καθορίζεται 

σε ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α  
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   9 

 

 

 ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η αναθέτουσα αρχή µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει µετά από την κατακύρωση, στην 

κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στην περίπτωση αυτή, ο ανάδοχος παραι-

τείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας αρχής. 

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 

σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης του αρµοδί-

ου οργάνου . 

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη σύµβαση κατά τη 

διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, που θα 

απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που αναφέροντα στις σελί-

δες 3 - 4 της παρούσας πρόσκλησης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµ-

βασης, 

γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συν-

θήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδι-

κασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 

ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την σύµβαση 

και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί 

µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας Αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερ-

βεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή, του κοινοποιείται ειδική όχληση η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ηµερών. Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται αιτιο-

λογηµένα έκπτωτος µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύµβαση, επιβάλλονται, µετά από κλήση του για παροχή εξηγήσεων,  ολι-

κή κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόµενος από το άρθρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλεισµός από τη συµµετοχή 

του σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόµενοι µπορούν να απευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της ∆ιεύθυνσης ∆ιοι-

κητικού – Οικονοµικού της Π. Ε. Θεσπρωτίας, τις εργάσιµες ηµέρες και ώρες, καθώς και στα τηλέφωνα 2665360111-119 . 

  

  Κοιν/ση : 

1. Μέλη επιτροπής  

    Αξιολόγησης ∆ιαγωνισµού                                                                                                           

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
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α/α
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ

Μ
Α
Θ
Η
Τ
Ε
Σ

ΦΟΡΕΑΣ 
(Α/ΘΜΙΑ - 
Β/ΘΜΙΑ)

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ 
(<5%)

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 
(>5%)

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ                
(0-5%)

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 
(>5%)

ΧΩΜ/∆ΡΟ
ΜΟΣ ΜΕ 
ΜΙΚΡΗ 
ΚΛΙΣΗ

ΧΩΜ/∆Ρ
ΟΜΟΣ 

ΜΕ 
ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ

ΑΠΛΗ Η' 
∆ΙΠΛΗ 

∆ΙΑ∆ΡΟΜ
Η

ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΜΦ. 
χλµ.

ΤΙΜΗ 
∆ΙΑΓ/ΣΜΟΥ

ΑΡ.∆ΡΟΜ.

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ 

30.06.2022

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ 

ΣΥΝΟΛΟ

1 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 

(το δροµολόγιο δεν θα 

εκτελεστεί, λόγω 

µετεγγραφής του µαθητή)

1 Β/ΘΜΙΑ 2,0 0,0 13,5 3,0 2 37,0 43,79 140 6.130,60 796,98 6.927,58

2 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 

- ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 

(mini - bus)

8 Β/ΘΜΙΑ 4,0 0,0 40,0 2,0 2 46,0 71,55 140 10.017,00 1.302,21 11.319,21

3 ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 2 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 20,0 0,0 2 40,0 45,15 140 6.321,00 821,73 7.142,73

4 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΕΛΑΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 3 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 4,0 1,0 2 10,0 21,91 140 3.067,40 398,76 3.466,16

25.536,00 3.319,68 28.855,67

Ηγουµενίτσα, 14 /10/2021

3.466,16

25.389,52

28.855,67

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ Ε∆Χ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙ & ΜΙΝΙ -BUS ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-22 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ

ΣΥΝΟΛΟ

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ
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ΠΠΑΑΡΡΑΑΡΡΤΤΗΗΜΜΑΑ  ΒΒ  ––ΥΥΠΠΟΟΔΔΕΕΙΙΓΓΜΜΑΑ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΠΠΟΟΙΙΗΗΜΜΕΕΝΝΗΗΣΣ  ΥΥΠΠΕΕΥΥΘΘΥΥΝΝΗΗΣΣ  ΔΔΗΗΛΛΩΩΣΣΗΗΣΣ    

 

 

 

 

 

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)

: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ 

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  ΑΦΜ:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός - Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου 
(Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

  

  

Είμαι και ενεργώ ως διαχειριστής/εκπρόσωπος του Νομικού Προσώπου: 
 

Επωνυμία: 
 
 

Δραστηριότητα: 
 
 

Διεύθυνση:  

ΑΦΜ:  
 

Αριθμ. Γ.Ε.ΜΗ. 
 

 

Στοιχ. Επικοινωνίας  
(τηλ., fax, e-mail): 

 

 
Γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω 

ότι : 

 

α). Ο/Οι α/α αριθµοί των δροµολογίων για τα οποία υποβάλλω προσφορά είναι ο/οι……………………………………………………… 

β). Η προσφορά µου συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της Πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε 1η ∆ιαπραγµάτευση,  

µε τίτλο «  Ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2021-22 

», της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. 

γ).∆εν έχω καταδικασθεί και ούτε έχει εκδοθεί τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος µου, για συµµετοχή σε 

εγκληµατική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές 

δραστηριότητες, νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, παιδική εργασία 

και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων , σύµφωνα µε το άρθρο 73 παρ.1 του 4412/2016. 

δ).∆εν µου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς µε αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού ανάπτυξης. 

 

 

21PROC009359274 2021-10-13



 

 

ε).Ο αριθµός κυκλοφορίας των  επιβατικών οχηµάτων, που θα χρησιµοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου είναι 

ο ………………………………………, ο αριθµός των θέσεων είναι ………., σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας και πληρώ το 

κριτήριο περί διοικητικής έδρας (ισχύει µόνο για ταξί), που είναι  η /ο …………………………………………… 

στ).Στην περίπτωση που αναδειχθώ µειοδότης, διαβεβαιώνω ότι θα έχω στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο 

και εξίσου κατάλληλο, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας  πρόσκλησης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική 

αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση 

του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, αναλαµβάνω να βαρύνοµαι µε τα έξοδα µεταφοράς των 

µαθητών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.)  

ζ).∆εν τελώ σε πτώχευση ή σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης  

η).Είµαι ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν σε εισφορές κοινωνικής ασφάλισης αλλά και  φορολογικές. 

θ).Το αντικείµενο των δραστηριοτήτων που ασκώ, σχετίζεται µε το ειδικό επάγγελµα, που απαιτεί η παρούσα πρόσκληση 

εκδήλωσης ενδιαφέροντος, προκειµένου να ανταπεξέλθω επαρκώς στο έργο που θα µου ανατεθεί  

ι).Τη δεδοµένη στιγµή, διαθέτω άδεια κυκλοφορίας, πρόσφατο φύλλο τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο συµβόλαιο, 

ειδική άδεια και άδεια οδήγησης σε ισχύ. 

κ).Αν αναδειχθώ µειοδότης για τα προσφερόµενα δηλωθέντα δροµολόγια, δεσµεύοµαι να προσκοµίσω στην υπηρεσία τα 

αντιστοίχως µε τις ανωτέρω δηλώσεις µου, αποδεικτικά έγγραφα (όταν και εφόσον µου ζητηθούν), τόσο για εµένα όσο και 

για τον οδηγό* που θα απασχολήσω (διαγράφεται ότι δεν ισχύει κατά περίπτωση) 

 λ).Αποδέχοµαι ανεπιφυλάκτως όλες τις συνέπειες που απορρέουν, σε περίπτωση διαπίστωσης ψευδούς δηλώσεως µου σε       

µεταγενέστερο χρόνο. 

µ). Τα δροµολόγια τα οποία ήδη εκτελώ µετά από την παράταση που δόθηκε, δεν συµπίπτουν µε τα αναγραφόµενα στον 

παρακάτω πίνακα. Έχω την δυνατότητα να τα εκτελέσω διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

Η ανωτέρω δήλωση µου αποδεικνύεται περιγραφικά ως εξής :  

 

1) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω:  _____  Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………  

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

2) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..                                                   

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

    Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

    Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   
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3) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω: _____  Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………… 

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

4) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..                                                 

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

5) . Αριθ. Δρομολογίου που θα εκτελέσω:  _____  Περιγράψτε την διαδρομή ……………………………………………………………………… 

        Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                    Οδηγός*:                                                                                   

ΥΥπποοσσηηµµεείίωωσσηη  ::    ΑΑνν  οο  οοδδηηγγόόςς  εείίννααιι  οο  ιιδδιιοοκκττήήττηηςς  ττοουυ  οοχχήήµµααττοοςς,,  ττοο  σσυυγγκκεεκκρριιµµέέννοο  ππεεδδίίοο  ππααρρααµµέέννεειι  κκεεννόό..          

    

6) .    Δρομολόγιο που ήδη εκτελώ:   Περιγράψτε την διαδρομή ………………………………………………………………………………………..                                                   

Αριθμός Κυκλοφορίας:                                                                                      Οδηγός:                                                                                   

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

 

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

  Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Α ν α χ ώ ρ η σ η   

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   

Ε π ι σ τ ρ ο φ ή  

   Επιβίβαση πρώτου μαθητή Αποβίβαση τελευταίου μαθητή 

Ώρα   

Τοποθεσία   
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Ο/Η κάτωθι υπογεγραμμένος/νη, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα ανωτέρω 
είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, 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. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσπρωτίας, να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των προαναφερόμενων πληροφοριών 

 
                                                  

                                                                                                                  ……….……… 2021   

 
                                                                                                            Ο/Η  Δηλών/ούσα 

 
 

                                                                                               Υπογραφή 
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ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΕΚΠΤΩΣΗΣ (%)
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 

Αριθµητικώς Ολογράφως

1

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

(ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ 1 43,79

2

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

(ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)

ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ - 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - ΛΑ∆ΟΧΩΡΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 
8 71,55

3

ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

(ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 2 45,15

4 ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΦΙΛΙΑΤΕΣ ΕΛΑΙΑ - ΦΙΛΙΑΤΕΣ 3 21,91

√

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  - 1η ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021 -22

ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ - ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ΤΗΛ)

Συµπληρώστε το είδος του µεταφορικού σας µέσου, τον αριθµό κυκλοφορίας του οχήµατος, το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης αριθµητικώς και ολογράφως και την τιµή προσφοράς σας, για το δροµολόγιο που σας ενδιαφέρει 

ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΗ 

ΑΝΩΤΑΤΗ ΤΙΜΗ         

(χωρίς ΦΠΑ)                   

Ιδιόκτητο ή 

Συνιδιοκτησία ή 

Μισθωµένο ή Άλλη 

περίπτωση

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ ΠΟΥ ΦΟΙΤΟΥΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΕΝΤΟΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 

(ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 1-4) - Επιβατικά Αυτοκίνητα ∆ηµόσιας Χρήσεως ή mini - bus (Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση και ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση)

Α/Α
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟ                                                          

(ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ)
ΤΟΠΟΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

ΕΙ∆ΟΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ                        

( π.χ ΤΑΞΙ ή 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ)

Αριθµός 

µαθητών

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 

ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΤΙΜΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(χωρίς ΦΠΑ)
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