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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ                                                           

ΓΕΝΙΚΗ ΔIΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ  

ΚΑΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ -  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ    
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Πληροφορίες     : Σαρμπάνη Χρ.                                                           
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2η  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ   
ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ, ΣΥ-

ΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 68.420,44 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 13% ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΠΡΟ-

ΑΙΡΕΣΗΣ 10% ΓΙΑ ΤΥΧΟΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ, ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ – ΔΕ-

ΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022  

 
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» µε το οποίο συστήθηκαν και συγκροτήθηκαν οι Περιφέρειες 

ως ΝΠ∆∆ - ΟΤΑ Β’ . 

2. 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» και άλλες διατάξεις. 

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

τροποποιήθηκε και ισχύει, 

4. 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. 

5. 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. 

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

ισχύει. 

7. Το Π.∆ 80/2016 (ΦΕΚ.145Α’) «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». 

Ηγουμενίτσα, 27/09/2022 
Αρ.πρωτ :  ΟΙΚ.  148576/17239  
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8. 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, 

9. 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, 

10. 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 διεξαγωγής και αξιολόγησης από 

µέλη της ή ειδικούς επιστήµονες, υπαλλήλους της περιφέρειας ή δηµόσιους υπαλλήλους». 

11. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014  του και άρθρου 17 του Ν. 4286/2014 , 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. 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) 

14. Την αριθ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονοµικών – Εσωτερικών – 

Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ∆ικτύων – Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και 

Αθλητισµού «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», όπως ισχύει. 

15. Την παράγραφο 2 του άρθρου 391 του Ν. 4957/21.07.2022 (ΦΕΚ 141/Α’/21.07.2022), το οποίο ορίζει ότι : « σε 

περίπτωση που δεν είναι δυνατή η χρήση των προβλεπόµενων δυνατοτήτων χρονικής παράτασης του αντικειµένου 

της σύµβασης, που εκτελείται µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών, σύµφωνα µε την 

υποπερ. στ 2) της περ. 2 του Κεφαλαίου Γ΄του άρθρου 2 της υπ’αρ. 50025/2018 κοινής απόφασης των 

Υπουργών, Εσωτερικών, Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευµάτων, Οικονοµικών και Υποδοµών και Μεταφροών 

(Β΄4217) και τροποποίησης της σύµβασης κατά τη διάρκειά της, σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις 

του άρθρου 132 του ν. 4412/2016, η οικονοµική επιτροπή δύναται να αναθέτει το σχετικό έργο µε αιτιολογηµένη 

πράξη της, σύµφωνα µε την περίπτωση γ΄της παρ. 2 του άρθρου 32 του ν. 4412/2016, κατ΄εξαίρεση των 

κειµένων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγµάτευσης από την Ε.Α.∆Η.ΣΥ ». 

16. Τα σχετικό µε αριθµ. πρωτ οικ. 143213/16564/16.09.2022 έγγραφο του Τµήµατος ∆ια Βίου Μάθησης, Παι-

δείας και Απασχόλησης της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της ΠΕ Θεσπρωτίας, µε το οποίο κατάρτισθηκαν και 

κοστολογήθηκαν τα δροµολόγια για τη µεταφορά των µαθητών, που φοιτούν σε σε σχολικές µονάδες εντός χωρικής 

αρµοδιότητας της ΠΕ Θεσπρωτίας, σύµφωνα µε τις εκάστοτε διαµορφούµενες ανάγκες του τρέχοντος σχολικού 

έτους. 

17. Tην απόφαση 23 /1537/26.08.2022 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε 

η διενέργεια διαγωνισµού από την ΠΕ Θεσπρωτίας µε το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών, οι σχετικές πιστώσεις για τα 

σχολικά έτη 2022-23, 2023-24, 2024-25 και 2025-26, καθώς και η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας και 

αξιολόγησης του διαγωνισµού. 

18. Tην απόφαση 23 /1568/26.08.2022 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε 

η προσφυγή στη διαδικασία µε διαπραγµάτευση, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών σε σχολικές 

µονάδες Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για το σχολικό 

έτος 2022-2023, προϋπολογισµού 716.556,25 ευρώ µε ΦΠΑ και η συγκρότηση της Επιτροπής διενέργειας. 

19. Την µε αριθµ.πρωτ.οικ. 134026/15433/01.09.2022 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος µε τη διαδικασία της 

διαπραγµάτευσης µε α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 170848. 

20. Την απόφαση 24/1650/09.09.2022 της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας Ηπείρου µε την οποία εγκρίθηκε 

το από 08.09.2022 Πρακτικό της Επιτροπής ∆ιενέργειας της διαδικασίας της διαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη 

δηµοσίευση, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών σε σχολικές µονάδες Πρωτοβάθµιας και 
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∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για το σχολικό έτος 2022-2023, 

προϋπολογισµού 716.556,25 ευρώ µε ΦΠΑ και κατακύρωση των αποτελεσµάτων της διαπραγµάτευσης. 

21. Tην απόφαση 25/1735/22.09.2022 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 2η διαπραγµάτευση  (άγονα δροµολόγια της 1ης ∆ιαπραγµάτευσης µε επικαιροποιηµένα στοιχεία και 

νέα δροµολόγια) χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών από την ΠΕ 

Θεσπρωτίας, οι όροι της παρούσας πρόσκλησης και τα παραρτήµατά της. 

22. Την µε αριθµ.πρωτ.οικ 147817/17128/26.09.2022 Απόφαση του Περιφερειάρχη Ηπείρου για την απευθείας 

ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών στο Ειδικό ∆ηµοτικό Ηγουµενίτσας και το ΕΕΕΚ Παραµυθιάς. 

23. Τις υπ’αριθµ. A/A 2155/26.09.2022 & Α/Α 2156/26.09.2022 αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης, για τη δέσµευση 

πίστωσης στον προϋπολογισµό της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας για το νέο σχολικό έτος 2022 - 23 και 

συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα Σεπτεµβρίου – ∆εκεµβρίου 2022 µε α/α έγκρισης 2250 και α/α έγκρισης  

2249 αντίστοιχα για την Πρωτοβάθµια και τη ∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης 

68.420,44 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ και δικαιώµατος προαίρεσης της τάξεως του 10%. 

24. Το γεγονός ότι εν όψει της έναρξης του σχολικού έτους 2022 - 23, δεν προβλέπεται να έχουν ολοκληρωθεί οι 

διαδικασίες µε το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών και απαιτείται η επίσπευση των ενεργειών του Φορέα µας, προκειµένου 

να ανατεθούν τα δροµολόγια σε αναδόχους µεταφορείς µέχρι 31.12.2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση του εν λόγω 

διαγωνισµού. 

 

Ανακοινώνει ότι: 

 

Θα προβεί σε διαπραγµάτευση για άγονα δροµολόγια της 1ης ∆ιαπραγµάτευσης (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 170848) και νέα δροµολόγια 

µεταφοράς µαθητών το σχολικό έτος 2022-23 (από την ανάθεση µέχρι 31/12/2022 ή µέχρι την ολοκλήρωση του διαγωνι-

σµού µε το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών). 

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 µο-

νάδα και αντίστροφα, όπως φαίνεται στα συνηµµένα δροµολόγια του Παραρτήµατος Α της παρούσας, που αποτελεί και ανα-

πόσπαστο µέρος αυτής, προϋπολογιζόµενης δαπάνης  68.420,44 ευρώ  µε Φ.Π.Α (13%)  και δικαίωµα προαίρεσης της τάξε-

ως του 10% για τυχόν τροποποιήσεις των δροµολογίων   -  CPV 60130000-8 

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

ψει επί του ποσοστού του άρθρου 72 του ν. 4412/2016, περί «εγγυήσεων» (4%). Η βάση για τον υπολογισµό της είναι το γινο-

µένου της προϋπολογισθείσας αµοιβής και του ανώτατου αριθµού των ηµερών που δύναται να προβλεφθεί ότι θα εκτελεστούν 

έως 31/12/2022.   

 

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 27/09/2022,  ηµέρα Τρίτη µέχρι 03/10/2022 ηµέρα ∆ευτέρα 

και ώρα  11:00 πµ, όπου οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να έχουν καταθέσει τον φάκελο της προσφοράς τους στο Πρωτόκολλο 

– Γραφείο 23 – ∆ιοικητήριο ΠΕ Θεσπρωτίας – Π.Τσαλδάρη 18 - Ηγουµενίτσα.  

Την Τετάρτη 05/10/2022  και ώρα  09:30 πµ, θα διενεργηθεί η προφορική διαπραγµάτευση ενώπιον της Επιτρροπής. 

*Σε διαφορετική περίπτωση, οι ενδιαφερόµενοι θα ενηµερωθούν εγκαίρως (µε οποιονδήποτε πρόσφορο τρόπο), για την µετά-

θεση της ηµεροµηνίας αυτής. 
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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 διαγωνι-

σµών 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 δη-

µοπρασιών και διαγωνισµών. 

Η Πρόσκληση, µε όλα τα παραρτήµατα, διατίθεται σε ηλεκτρονική µορφή, µέσω του διαδικτύου στις διευθύνσεις: 

www.promitheus.gov.gr και www.thesprotia.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά µε τους όρους της παρούσας θα παρέχεται από την 

αρµόδια ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού, Τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Θεσπρωτίας, στο                        

τηλ. 2665360119, 111. 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται ανά µεµονωµένο δροµολόγιο για τα α/α  1 έως 28 (από α/α 1-5 ∆ροµολόγια µε MINI BUS και 

από α/α 6-28 ∆ροµολόγια µε ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙ) 

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια την χαµηλότερη 

τιµή ανά δροµολόγιο. 

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

ασφαλή µεταφορά των µαθητών, συµπληρώνοντας τους σχετικούς πίνακες στην τυποποιηµένη υπεύθυνη δήλωση του Παραρ-

τήµατος Β. Όσοι έχουν αναλάβει και άλλα δροµολόγια σε προγενέστερο χρόνο (µε απόφαση ανάθεσης µετά την ολοκλήρωση 

της 1ης ∆ιαπραγµάτευσης ή µε απευθείας ανάθεση), οφείλουν να δηλώνουν τα επιπλέον δροµολόγια που επιθυµούν να εκτε-

λέσουν συνδυαστικά µε εκείνα που ήδη εκτελούν, προκειµένου η Επιτροπή να αξιολογήσει σφαιρικά την πρότασή τους (βλ. 

σηµεία 1,2,3,4,5,6 της Υπεύθυνης δήλωσης του Παραρτήµατος Β) 

Σε καµία περίπτωση δεν δύναται να παραιτηθούν από το ενδεχοµένως κατακυρωθέν/υπάρχον δροµολόγιο, προκειµένου να 

αναλάβουν ένα νέο, της παρούσας πρόσκλησης. 

 

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

νται, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 50025/19-09-

2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολο-

γίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω κατη-

γοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για τα συγκεκριµένα δροµο-

λόγια. 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 προσφορότερο τύπο µετα-

φορικού µέσου. 

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

κών 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 αντικείµενο 

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

θεσία 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 
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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. 

 

∆εκτές επίσης γίνονται προσφορές από ιδιώτες µεταφορείς που δεν έχουν υπερβεί το 65ο έτος της ηλικίας τους, τα µέσα των 

οποίων πληρούν τις κατάλληλες προδιαγραφές (ζώνες ασφαλείας, ΚΤΕΟ κ.λ.π.) για τα δροµολόγια και µε µέγιστο ηµερήσιο 

κόστος δροµολογίου στο 80% της τιµής του διαγωνισµού, µε ανάλογο υπολογισµό στην εκάστοτε τιµή προσφοράς. Προηγού-

νται δε αυτών, οι ιδιοκτήτες Ε∆Χ οχήµατος τύπου Ταξί.  

   

Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολογίου εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην 

ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές απο-

στάσεις ότι αυτά µπορούν να πραγµατοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από 

και προς τα σχολεία φοίτησης. 

Σηµαντική υποσηµείωση : Ειδικώς, για τα Ε∆Χ οχήµατα τύπου Ταξί τηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί έδρας – διοικητι-

κής µονάδας. 

 

Για τους ΣΥΝΟ∆ΟΥΣ  της προσφοράς απαιτείται: 

να τηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί ιατρικού ελέγχου προσωπικού, κατ αναλογία µε τους εργαζόµενους σε παιδικούς 

σταθµούς, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι της Υ.1α/ Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3758), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει µε την αρ. ∆1α/ Γ.Π.οικ. 43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

 

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

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

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

 

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

 

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

ληλοι 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/∆ΕΥ 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 Ευρω-

παϊκών 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 ορί-

ζονται στο άρθρο 4 αυτής,  

ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρ-

θρο 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 δραστη-
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ριότητες 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 Ευ-

ρωπαϊκού 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/∆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, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ε-

λέγχου σε αυτό. 

 

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

κών 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 Σύµ-

βουλο, 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 νό-

µιµους εκπροσώπους τους. 

 

ζ) 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 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 κοινωνι-

κής ασφάλισης. 

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

ρές 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 περίπτωση, 

των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους.  

 

η) 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. 

 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

του οποίου πέραν των στοιχείων του προσφέροντος, θα αναγράφονται τα ακόλουθα διακριτικά στοιχεία:  
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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  ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ  ∆ ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (2Η )  ΜΕ Τ ΙΤΛ Ο :   

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε  ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ  Γ ΙΑ  ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

(ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ∆ ΙΑΣΤΗΜΑ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ –  ∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2022)   

 

 

Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

 

Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα πρόσκληση, για  όλες τις περιγραφόµενες 

υπηρεσίες,  ανά δροµολόγιο.  

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.  

 

Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

 

1.) έναν κυρίως φάκελο στον οποίο περιλαµβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούµενα ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕ-

ΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας και την παρούσα πρόσκληση 

 

2). Έναν υποφάκελο µε την ένδειξη ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ, στον οποίο θα συµπεριλαµβάνεται : 

 

α) Συµπληρωµένο το Υπόδειγµα της οικονοµικής προσφοράς – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ  (βλ αναλυτικά παρακάτω)  

 

- Η οικονοµική προσφορά θα βρίσκεται σε µικρότερο σφραγισµένο φάκελο, στο εξωτερικό µέρος του οποίου θα ανα-

γράφονται στοιχεία του προσφέροντος και η ένδειξη: «Οικονοµική προσφορά»  

 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ «∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

  

Ο κυρίως φάκελος θα περιλαµβάνει τα κάτωθι: 

 

i) Συµπληρωµένο το υπόδειγµα της Τυποποιηµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης 

ii) Φορολογική ενηµερότητα 

iii) Ασφαλιστική ενηµερότητα 

iv) Ποινικό µητρώο ή η αίτηση για τη χορήγησή του 

 

Ειδικότερα : 

 

Οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν τα κάτωθι δικαιολογητικά : 
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i). Υπόδειγµα Τυποποιηµένης Υπεύθυνης ∆ήλωσης, στην οποία θα δηλώνονται από τους ενδιαφερόµενους τα εξής 

(βλ.Παράρτηµα Β): 

 

α) Τους α/α 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 εγκληµατι-

κή οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, νο-

µιµοποίηση 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 ∆Χ. επιβατικών οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου και 

ο αριθµός των θέσεων αυτών, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας. 

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 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, ο µειοδότης θα βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των µαθητών µε τη χρήση του προ-

σφορότερου 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 φορολο-

γικές. 

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

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

επαρκώς στο έργο που θα τους ανατεθεί. 

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

λαιο, ειδική άδεια και άδεια οδήγησης σε ισχύ.  

κ).Για τα προσφερόµενα δηλωθέντα δροµολόγια, δεσµεύονται ότι έχουν προσκοµίσει στην υπηρεσία, τα αντιστοίχως µε τις 

ανωτέρω δηλώσεις τους, σχετικά αποδεικτικά έγγραφα 

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

µεταγενέστερο χρόνο. 

 

ii) Φορολογική ενηµερότητα από την ΑΑ∆Ε µε την αιτιολογία : « Για κάθε νόµιµη χρήση εκτός είσπραξης και εκτός µεταβίβα-

σης ακινήτου » 

 

iii) Aσφαλιστική ενηµερότητα από e-ΕΦΚΑ µε την αιτιολογία : « Συµµετοχή σε διαγωνισµούς ανάληψης δηµοσίων έργων ή 

προµηθειών του ∆ηµοσίου και των ΝΠ∆∆ »  

 

iv) Ποινικό µητρώο ισχύος εντός του τελευταίου τριµήνου (Τύπος αντιγράφου : « Γενικής χρήσης » και Σκοπός της αίτησης  :                

« Μη ποινική διαδικασία από τον ενδιαφερόµενο για πληροφορίες σχετικά µε το ποινικό του µητρώο »)  

 

- Σε περίπτωση που το ποινικό µητρώο δεν έχει εκδοθεί µέχρι την ορισθείσα ηµεροµηνία, θα πρέπει συµπεριληφθεί 

στον φάκελο η σχετική αίτηση του ενδιαφερόµενου για την χορήγησή του. 

 

►∆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 ανάδοχο 

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

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 αναλαµβά-

νει την υποχρέωση να προσκοµίσει το σχετικό συµφωνητικό µίσθωσης, σε περίπτωση που κατακυρωθεί στον παραχωρούν το 

δροµολόγιο (όταν ζητηθεί από την υπηρεσία).  

►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 επικυρωθεί 

από δικηγόρο. 

 

 Περιεχόµενο (υπο)φακέλου Οικονοµικής Προσφοράς/ Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονοµικών προσφορών 

 

Β) 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.  

 

Παράδειγµα υπολογισµού ποσοστού έκπτωσης : Έστω ότι ένα δροµολόγιο έχει κοστολογηθεί µε την τιµή των 42,53 ευρώ και ο 

υποψήφιος µεταφορέας επιθυµεί να προσφέρει έκπτωση της τάξεως του 15%. Το τελικό ποσό προσφοράς του θα προκύψει 

µε τον εξής υπολογισµό : 42,53 ευρώ χ 15% = 6,38 ευρώ. Η τελική προσφερόµενη τιµή είναι 42,53 ευρώ (Τιµή διαγωνισµού) 

– 6,38 ευρώ (15% ποσοστό έκπτωσης επί της προτεινόµενης ανώτατης τιµής), δηλαδή 36,15 ευρώ. Στην τιµή αυτή δεν συ-

µπεριλαµβάνεται ΦΠΑ.  

 

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 αναπροσαρµογής 

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. 

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 την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσµατα της διαδικα-

σίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδι-

κασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε όσους παρέτειναν τις προ-

σφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονοµικοί φορείς. 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

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

πτωση, 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 εφό-

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

και παρουσιάζουν αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύµβασης. 

 

 

 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 χιλιοµε-

τρικές 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 (τεχνικών και οικονοµικών) θα γίνει στις  05/10/2022, ηµέρα Τετάρτη και ώρα 09:30 π.µ. 

µέσω της Επιτροπής ∆ιαγωνισµού, ακολουθώντας κατά περίπτωση τα εξής στάδια: 

 

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

• Αποσφράγιση του υποφακέλου µε την «Οικονοµική Προσφορά». 

Τα προαναφερθέντα στάδια δύναται θα πραγµατοποιηθούν ταυτοχρόνως µε µια και µόνο συνεδρίαση (λόγω του κατεπείγο-

ντος). 

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

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

ρικής διαπραγµάτευσης. Ειδικότερα, η επιτροπή του διαγωνισµού προβαίνει στη διαπραγµάτευση (προφορικές προσφορές σε 

ανοικτή συνεδρίαση) µε όλους τους διαγωνιζοµένους.  Οι χαµηλότερες οικονοµικές προσφορές που κατατέθηκαν ανά δροµο-

λόγιο θα αποτελέσουν την βάση για τον καθορισµό της αµοιβής σε χαµηλότερη κλίµακα από αυτήν (εάν υπάρξει σχετική µε-

ταγενέστερη προφορική δήλωση από άλλον συµµετέχοντα για το ίδιο δροµολόγιο, αυτή θα υπερισχύσει). 

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

στο Τµήµα Προµηθειών µαζί  µε τους φακέλους των προσκοµισθέντων δικαιολογητικών από τους συµµετέχοντες. 

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. 
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1) Οι νέοι υποψήφιο ανάδοχοι οφείλουν να συµπεριλάβουν στον φάκελο όλα τα παραπάνω, µαζί µε την άδεια κυκλοφο-

ρίας του οχήµατος που δήλωσαν στην προσφορά τους, το δίπλωµα οδήγησης και την ειδική τους άδεια 

 

2) Αν απασχολήσουν οδηγό θα πρέπει να συµπεριλάβουν στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τους το δίπλωµα οδή-

γησής του/της µαζί µε την ειδική άδεια, καθώς επίσης και φωτοαντίγραφο της αστυνοµικής του/της ταυτότητας. 

 
3) Οι ιδιώτες µεταφορείς οφείλουν να συµπεριλάβουν επιπλέον στον φάκελο, έγγραφα τεχνικής και επαγγελµατικής ε-

πάρκειας του οχήµατός τους (πχ. ΚΤΕΟ, ασφάλεια), που βρίσκονται σε ισχύ τη δεδοµένη χρονική µαζί µε την άδεια 

κυκλοφορίας, καθώς επίσης και το δίπλωµα οδήγησης.  

 
4) Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τον ανάδοχο οποιοδήποτε έγγραφο κρίνει απαραίτητο και 

σε µεταγενέστερο χρόνο πριν όµως από την υπογραφή της σύβασης. 

 

 

 

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

ναθέτουσας Αρχής απαιτεί από τους οικονοµικούς φoρείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά 

τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας. 

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

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 κοινο-

ποιεί την απόφαση κατακύρωσης σε αυτούς µε κάθε πρόσφορο τρόπο. Η υπογραφή των Συµβάσεων θα ολοκληρωθεί, σύµφω-

να µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016. Οι συµβάσεις αυτές λύονται αυτοδίκαια µε το που θα 

προκύψουν ανάδοχοι µε το ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών. 

 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, ισχύος δύο µήνες µετά τη λήξη του 

συµβατικού χρόνου παράδοσης του µεταφορικού έργου, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 4% της συνολικής προ-

ϋπολογισθείσας αξίας χωρίς το Φ.Π.Α  

 

 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, επέκταση ή και παράταση εκτέλεσης των δροµολογίων όπου αυτό είναι αναγκαίο. Στην περίπτωση 

αυτή, ο ανάδοχος παραιτείται 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 αρµοδίου 

οργάνου . 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

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

κεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
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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 σελίδες 

5-6 της παρούσας πρόσκλησης και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύµβασης, 

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

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

ας 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 υπερβεί 

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

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

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

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

µένα 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,  ολική 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης. 

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

σε διαδικασίες δηµοσίων συµβάσεων. 

 

∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

 

Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέ-

χεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευ-

ρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της 

σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτηµά του, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016. 

 

ΚΑΝΟΝΕΣ ∆ΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑΣ 

 

Η  παρούσα πρόσκληση: 

α. Καταχωρήθηκε στη διαδικτυακή πύλη του ΚΗΜ∆ΗΣ  

β. Καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση(URL):  www.thesprotia.gr στη δια-

δροµή : Ενηµέρωση ►  ∆ιαγωνισµοί  & Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος. 

  

   

Κοιν/ση : 

1. Μέλη επιτροπής  Αξιολόγησης                                                                                                      

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 
 
 

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ 
                                                            





α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ

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%)

ΑΠΛΗ Η' 
ΔΙΠΛΗ 

ΔΙΑΔΡΟΜ
Η

ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΜΦ. χλμ.

ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΜΕ ΣΥΝΟΔΟ

ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΟΔΟ

ΗΜΕΡΗΣΙΑ 
ΑΜΟΙΒΗ 

ΣΥΝΟΔΟΥ
ΑΡ.ΔΡΟΜ.

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ 

31.12.2022

ΦΠΑ 13%
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

1 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ΠΛΑΤΑΡΙΑ - ΚΑΜΠΟΣ ΑΡΓΥΡΟΤΟΠΟΥ - 

ΒΟΙΔΟΛΙΒΑΔΟ
15 Α 0,0 0,0 16,0 0,0 2 16,0  39,03  65 2.536,95 329,80 2.866,75

2
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ & 5o 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ

ΚΕΣΤΡΙΝΗ - ΝΕΑ ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ - 

ΣΥΝ.ΕΘΝ.ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 
16 Α 0,0 0,0 20,0 1,2 2 21,2 40,38 8,59 65 2.624,70 341,21 2.965,91

3
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΜΑΥΡΟΥΔΙ - ΚΤΕΟ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 9 Α 0,0 0,0 8,0 0,0 2 8,0 45,23 6,20 65 2.939,95 382,19 3.322,14

4
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ& 

3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΔΟΧΩΡΙΟΥ

ΑΝΩ ΓΚΑΝΙ - ΓΚΑΝΙ - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ - 

ΛΑΔΟΧΩΡΙ
16 Α 6,0 0,0 6,0 4,0 2 16,0 41,9 65 2.723,50 354,06 3.077,56

5
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ
ΒΡΥΣΕΛΛΑ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ 18 Α 0,0 0,0 8,0 0,0 2 8,0 45,23 6,20 65 2.939,95 382,19 3.322,14

13.765,05 1.789,46 15.554,51

Ηγουμενίτσα, 27 / 09 /2022

15.554,51

15.554,51

1.555,45

17.109,96

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%)

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΜΙΝΙ - BUS

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ MINI - BUS ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                        

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022) ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ με α/α 1 έως 5

ΣΥΝΟΛΟ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ MINI BUS

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ





α/α 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΩΝ 
ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ ΜΑΘΗΤΕΣ
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%)

ΜΟΝΗ 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ (1)ή 
ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

(2) ή ΔΙΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (3) 

ή ΤΡΙΠΛΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ (4)

ΣΥΝΟΛΟ    
ΕΜΦ. χλμ.

ΤΙΜΗ 
ΔΙΑΓ/ΣΜΟΥ

ΑΡ.ΔΡΟΜ.

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕΧΡΙ 

31.12.2022

ΦΠΑ 
13%

ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ

6
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ
ΡΑΒΕΝΗ - ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ 1 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 10,0 4,0 2 14,00 26,25 65 1.706,25 221,81 1.928,06

7
1ο & 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙΟΥ
ΦΙΛΟΘΕΗ (ΓΚΑΝΙ) - ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ 4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 4,0 2,0 2 6,00 20,13 65 1.308,45 170,10 1.478,55

8
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ

ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ-ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

13:15 (ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΚΤΕΛ) 
2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 7,0 1,0 1 8,00 21,50 65 1.397,50 181,68 1.579,18

9 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ ΑΝΩ ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ 2 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 7,0 3,0 2 10,00 23,20 65 1.508,00 196,04 1.704,04

10
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ
ΚΕΤΑ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ - ΠΛΑΤΑΡΙΑ 2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 6,0 0,0 2 6,00 19,91 65 1.294,15 168,24 1.462,39

11
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ &  

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: 

13.15 ΝΗΠ & ΔΗΜ ΠΕΡΔΙΚ- ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ 

14.00: ΓΥΜΝ ΠΕΡΔΙΚ - ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ

4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 7,5 0,0 3 7,50 28,75 65 1.868,75 242,94 2.111,69

12
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ

ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ-ΠΕΡΔΙΚΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ: 

13.00: ΝΗΠ ΠΕΡΔΙΚΑ - ΠΕΡΔΙΚΑ 15.00  

ΔΗΜ ΠΕΡΔΙΚ- ΒΟΥΝΙΣΤΡΑ 

3 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 7,5 0,0 3 7,50 28,75 65 1.868,75 242,94 2.111,69

13
ΔΗΜΟΤΙΚΟ &ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΑΡΙΛΛΑΣ - ΠΕΡΔΙΚΑ 4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 14,0 4,0 2 18,00 29,20 65 1.898,00 246,74 2.144,74

14
ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΛΑΤΑΡΙΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ (ΖΕΡΒΑ)
2 Α/ΘΜΙΑ 2,0 0,0 66,0 4,0 2 72,00 80,31 65 5.220,15 678,62 5.898,77

15
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ & 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑΣ

ΠΛΑΤΑΡΙΑ - ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ ΑΝΩ 

ΦΑΣΚΟΜΗΛΙΑ
4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 7,0 3,0 2 10,00 23,20 65 1.508,00 196,04 1.704,04

16
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΟΥΛΙΟΥ
 ΑΥΛΟΤΟΠΟΣ - ΚΟΥΚΟΥΛΙΟΙ - ΤΣΑΓΓΑΡΙ*                                4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 10,0 2,0 2 12,00 24,56 65 1.596,40 207,53 1.803,93

17 ΠΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΗΓΑΔΟΥΛΙΑ - ΣΤΑΣΗ ΔΡΑΜΕΣΗΣ 2 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 8,0 4,0 2 12,00 24,78 65 1.610,70 209,39 1.820,09

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - 2η ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ ΤΥΠΟΥ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ                                                                                                            

(ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ - ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2022)  - ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ με α/α 6 έως 28





18
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

(ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)
ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 4,0 0,0 1 4,00 10,75 65 698,75 90,84 789,59

19
ΜΟΥΣΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 

(ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ)
ΠΕΡΔΙΚΑ - ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ 1 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 26,0 6,0 2 32,00 40,26 65 2.616,90 340,20 2.957,10

20
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΡΟΔΡΟΜΙΟΥ 

(ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ)

ΧΡΥΣΑΥΓΗ - ΠΡΟΔΡΟΜΙ - ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 14,0 0,0 2 14,00 25,81 65 1.677,65 218,09 1.895,74

21
5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΜΠΕΖΕΙΚΑ (ΔΩΔΩΝΗΣ) - 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
1 Α/ΘΜΙΑ 4,0 0,0 0,0 0,0 2 4,00 19,32 65 1.255,80 163,25 1.419,05

22
ΔΗΜΟΤΙΚΟ & 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΡΑΙΔΑΣ

ΑΓ.ΑΡΣΕΝΙΟΣ - ΝΕΡΑΙΔΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΕΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 14:00 ΔΗΜΟΤΙΚΟ 16:00
4 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 27,0 0,0 3 27,00 43,14 65 2.804,10 364,53 3.168,63

23
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΦΙΛΙΑΤΩΝ

ΦΙΛΙΑΤΕΣ - ΒΡΥΣΕΛΛΑ (ΜΟΝΟ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 15:00)
3 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 10,0 0,0 1 10,00 15,12 65 982,80 127,76 1.110,56

24
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΑΣ 

ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ

ΜΠΕΝΤΕΛΕΝΙ - ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ (Μόνο 

επιστροφή)
1 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 5,0 5,0 1 10,00 16,04 65 1.042,60 135,54 1.178,14

25
3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
ΓΚΡΙΚΑ - ΠΑΡΑΜΥΘΙΑ 1 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 20,0 0,0 2 20,00 30,24 65 1.965,60 255,53 2.221,13

26
ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ

ΚΑΡΥΩΤΙ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΑΡΑΜΥΘΙΑΣ
2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 6,0 0,0 2 6,00 19,91 65 1.294,15 168,24 1.462,39

27 ΠΕΠΑΛ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ - ΠΑΡΓΑ 3 Β/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 27,0 8,0 2 35,00 43,48 65 2.826,20 367,41 3.193,61

28
2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ

ΠΑΝΩ ΛΑΔΟΧΩΡΙ - 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ
2 Α/ΘΜΙΑ 0,0 0,0 2,0 0,6 2 2,60 20,46 65 1.329,90 172,89 1.502,79

ΣΥΝΟΛΟ 41.279,55 5.366,34 46.645,89

Ηγουμενίτσα,    27 / 09 /2022

35.003,33

11.642,56

46.645,89

4.664,59

51.310,48

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΞΙΑ (ΣΥΜΠ. ΦΠΑ 13%)

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 10% ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΘΩΜΑΣ ΠΙΤΟΥΛΗΣ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΑΞΙ

ΔΑΠΑΝΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ *Το α/α 16 σε ΙΧ  είναι 18,65 € (80%) 

Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ





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 2η 

∆ιαπραγµάτευση µε τίτλο « Ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς των µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Θεσπρωτίας για το 

σχολικό έτος 2022-23 (από την ανάθεση µέχρι τον ∆εκέµβριο του 2022 ή µέχρι την ανάδειξη µειοδοτών µε το ∆υναµικό 

Σύστηµα Αγορών)», 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. 

 

 





 

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).Για τα προσφερόµενα δηλωθέντα δροµολόγια, έχω προσκοµίσει στην υπηρεσία τα ζητούµενα αποδεικτικά έγγραφα της 

πρόσκλησης (φορολογική ενηµερότητα, ασφαλιστική ενηµερότητα και το ποινικό µου µητρώο), ενώ για τον οδηγό* που θα 

απασχολήσω, έχω προσκοµίσει το δίπλωµα οδήγησης, την ειδική του άδεια, καθώς επίσης και αντίγραφο της αστυνοµικής 

του ταυτότητας. (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, για τα οποία ανακηρύχθηκα µειοδότης στην 1η ∆ιαπραγµάτευση (α/α ΕΣΗ∆ΗΣ 

170848) ή µου δόθηκαν µε απευθείας ανάθεση, δεν συµπίπτουν µε τα αναγραφόµενα στον παρακάτω πίνακα. Έχω την 

δυνατότητα να εκτελέσω τα προσφερόµενα δροµολόγια της παρούσας πρόσκλησης, διασφαλίζοντας την έγκαιρη και ασφαλή 

µεταφορά των µαθητών. Η ανωτέρω δήλωση µου αποδεικνύεται περιγραφικά ως εξής (διαγράφεται  η παράγραφος µ, 

εφόσον δεν ισχύει) :  

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   





 

 

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   





 

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 

 
                                                  

                                                                                                                  ……….……… 2022   

 
                                                                                                            Ο/Η  Δηλών/ούσα 

 
 

                                                                                               Υπογραφή 
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