
  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 
που συνοδεύουν την αναλυτική προκήρυξη 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Πίνακες δρομολογίων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: Υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε: Υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ: Σχέδιο συμφωνητικού 

 

 



  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………………………………………………………………… 
Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 
         Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 
 
Προς: τον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως, μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ ......................3 υπέρ του / της …………………………………, (διεύθυνση) 
…………………………………………, για τη συμμετοχή του / της στο διενεργούμενο διαγωνισμό του 
Δήμου ΧΑΝΙΩΝ για τη «ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-
2012», σύμφωνα με τη σχετική Διακήρυξή σας. 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις υποχρεώσεις του υπέρ ου η εγγύηση, που απορρέουν 
από τη συμμετοχή στον παραπάνω διαγωνισμό, καθ’ όλο τον χρόνο της ισχύος της. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σας καταβληθεί ολικά ή μερικά, 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο 
ή μη της απαίτησης, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου, που ισχύει κάθε φορά. 

Η παρούσα εγγύησή μας εκδίδεται με βάση το π.δ. 394/1996 (ΦΕΚ 266 Α) και ισχύει 
αποκλειστικά και μόνο μέχρι την ………………………………………………, μετά την πάροδο της οποίας, 
και εφόσον στο μεταξύ δεν μας κοινοποιήσετε νομίμως με δικαστικό επιμελητή δήλωσή σας 
περί καταπτώσεως της εγγυήσεως, απαλλασσόμεθα κάθε υποχρεώσεως από την εγγύησή μας 
αυτή. 

Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

Με τιμή 

                                                           
3 Αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 3% της επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των 
δρομολογίων που αφορά η προσφορά, κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της αναλυτικής Διακήρυξης 



 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………………………………………………………………… 
Κατάστημα:  …………………………………………………………………………………… 
Διεύθυνση (οδός – αριθμός, Τ.Κ., FAX) 
       Ημερομηνία έκδοσης ……………………… 
 
Προς: τον Δήμο ΧΑΝΙΩΝ 
 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ……………… ΕΥΡΩ……………. 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι με την παρούσα επιστολή εγγυόμαστε, ανέκκλητα 
και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διαιρέσεως και διζήσεως, υπέρ του 
/ της ………………………………………………………… (διεύθυνση) …………………………………………………………4 
μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ …………………………………………………………… (ολογράφως) 
………………………………………………………………………………………………………………………………5. Στο ποσό 
αυτό και μόνο περιορίζεται η εγγύησή μας, για την καλή εκτέλεση του έργου και την πιστή 
εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης από τον παραπάνω, υπέρ του οποίου εγγυόμαστε, 
και οποιαδήποτε απαίτηση του εργοδότη κατ’ αυτού, που πηγάζει από τη σύμβαση για τη 
«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012». 

Από την εγγύηση αυτή θα απαλλάξουμε τον παραπάνω, για τον οποίο έχουμε εγγυηθεί, μετά 
την επιστροφή της παρούσας ή με βάση έγγραφη εντολή σας. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας, 
ολικά ή μερικά χωρίς καμιά από μέρος μας αντίρρηση, ολικά ή μερικά, σε περίπτωση ολικού ή 
μερικού καταλογισμού της εγγύησης σε βάρος αυτού υπέρ του οποίου εκδόθηκε η παρούσα, 
μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίησή σας προς εμάς και μετά την επιστροφή 
σε μας της παρούσας. 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της 
σ’ εμάς, οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμιά ισχύ. 

Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών, που έχουν δοθεί, 
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που 
έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

                                                           
4 Αναγράφεται το όνομα του αναδόχου (φυσικού ή νομικού προσώπου) και σε περίπτωση συνεταιρισμού ή 

ένωσης η ονομασία όλου του αναδόχου σχήματος. Στην περίπτωση αυτή η εγγύηση είναι κοινή υπέρ όλων των 
μελών του συνεταιρισμού ή ένωσης και αφορά το σύνολο της σύμβασης. 

5 Αναγράφεται το ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης (χωρίς Φ.Π.Α.), για 
το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Γ ή για το μέρος των δρομολογίων που αφορά η προσφορά, 
κατά την παρ. 11.4 του άρθρου 11 της αναλυτικής Διακήρυξης 



Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΕΝ ΕΚΧΩΡΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΑΝΕΝΑ ΦΟΡΕΑ ΚΑΙ ΚΑΝΕΝΑ 
ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ. 
 

Με τιμή 
 
 

 
 
 



Σελίδα 1 
 

 

  
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 
ΠΙΝΑΚΕΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 



Σελίδα 2 
 

Α/Α 
ΔΡΟ
ΜΟΛ
ΟΓΙΟ
Υ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΩΡΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓ. 

ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ 
ΣΤΑΣΕΙΣ  

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΥΚΕΙΟ 

ΕΙΔΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙ

ΚΟΥ 
ΜΕΣΟΥ  

ΧΛΜ 
ΔΙΑΔ/ΜΗ

Σ 

ΚΟΣΤΟΣ  
ΑΝΑ ΧΛΜ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ  

Μ.Ο. 
ΤΙΜΗΣ 

ΚΑΥΣΙΜΟΥ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓ. 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

Απαιτούμενη 
Εγγυητική 
Επιστολή 
συμμετοχής 

                 

1 Τσικαλαριά 8:00   Αγ.Ιωάννης 

3ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 

2 Αγ.Ιωάννης 12:30   Τσικαλαριά 

4ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 

3 Κίσσαμος 7:05   Αγ.Ιωάννης 

5ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 47 1,16 1,47 54,52 180 9.813,60 294,408 

4 Αγ.Ιωάννης 12:30   Κίσσαμος 

6ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 47 1,16 1,47 54,52 180 9.813,60 294,408 

5 Περιβόλια 7:05   Αγ.Ιωάννης 

7ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 

6 Αγ.Ιωάννης 12:30   Περιβόλια 

8ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 

7 
Νοχιά 

Κολυμβαρίου 7:30   Αγ.Ιωάννης 

9ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 34 1,16 1,47 39,44 180 7.099,20 212,976 

8 Αγ.Ιωάννης 12:30   
Νοχιά 

Κολυμβαρίου  

10ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 34 1,16 1,47 39,44 180 7.099,20 212,976 

9 Κολυμβάρι 7:35   Αγ.Ιωάννης 

11ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 28 1,16 1,47 32,48 180 5.846,40 175,392 

10 Αγ.Ιωάννης 12:30   Κολυμβάρι 

12ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 28 1,16 1,47 32,48 180 5.846,40 175,392 

11 Αντ.Γιάνναρη 17 7:45   Αγ.Ιωάννης 

13ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 

12 Αγ.Ιωάννης 12:30   Αντ.Γιάνναρη 17 

14ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΑΥΤΙΣΤΙΚΩΝ       ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 

13 Κυρτωμάδος 8:00   Αγυιά ΑΓΥΙΑΣ        ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
14 Αγυιά 15:45   Κυρτωμάδος ΑΓΥΙΑΣ        ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
15 Μαρμαράς 8:00   Αγυιά ΑΓΥΙΑΣ        ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
16 Αγυιά 15:45   Μαρμαράς ΑΓΥΙΑΣ        ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 

17 Παρηγοριά 8:10   Χανιά 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 

18 Χανιά 12:40   Παρηγοριά 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 

19 Αγυιά 8:00   Χανιά 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 

20 Χανιά 12:40   Αγυιά 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 

21 Κουμπές     Χανιά 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 

22 Χανιά     Κουμπές 

1ο ΕΙΔΙΚΟ 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΧΑΝΙΩΝ       ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 
23 Μεγάλα 7:30   Σούδα 1ο ΣΟΥΔΑΣ       ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
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Χωράφια 
24 Σούδα 14:00   Μεγάλα Χωράφια 1ο ΣΟΥΔΑΣ       ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
25 Αποκορώνου 8:00   Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 
26 Αμπεριά  8:00   Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 
27 Αγ.Ιωάννης 8:00   Αποκορώνου   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 2 1,16 1,47 2,32 180 417,60 12,528 
28 Μουρνιές 8:00   Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
29 Αγ.Ιωάννης 8:00   Μουρνιές   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
30 Αγ.Ιωάννης 8:00   Ν.Χώρα   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
31 Ν.Χώρα 8:00   Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 

32 Πλατανιάς 8:00 
Βαμβακόπουλο, 
Μακρύς Τοίχος  Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 17 1,16 1,47 19,72 180 3.549,60 106,488 

33 Αγ.Ιωάννης 8:00 
Μακρύς Τοίχος, 
Βαμβακόπουλο Πλατανιάς   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 17 1,16 1,47 19,72 180 3.549,60 106,488 

34 Αγ.Ιωάννης 8:00   Σούδα   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
35 Σούδα 8:00   Αγ.Ιωάννης   15ο Δ.Σ.Χ.     ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
36 Πάνω Σταλός 7:25   Αγ.Μαρίνα   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
37 Πάνω Σταλός 7:35   Αγ.Μαρίνα   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
38 Κάτω Σταλός 7:45   Αγ.Μαρίνα   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
39 Κάτω Σταλός 7:55   Αγ.Μαρίνα   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
40 Αγ.Μαρίνα 12:35   Σταλός   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
41 Αγ.Μαρίνα 12:45   Κάτω Σταλός   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
42 Αγ.Μαρίνα 13:25   Πάνω Σταλός   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
43 Αγ.Μαρίνα 14:00   Κάτω Σταλός   ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑΣ     MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 

44 ΣΟΔΥ 7:15 
Πελεκαπίνα, 
Αγ.Στυλιανός Βαμβακόπουλο   

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 4,88 1,47 34,16 180 6.148,80 184,464 

45 Κλαδισσός 7:35   Βαμβακόπουλο   
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ

ΛΟΥ     MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 

46 Μακρύς Τοίχος 7:50 
Καλλιθέα, 
Συκολιά Βαμβακόπουλο   

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 4,88 1,47 34,16 180 6.148,80 184,464 

47 Βαμβακόπουλο 14:00 
Αγ.Στυλιανός, 
Πελεκαπίνα ΣΟΔΥ   

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 7 4,88 1,47 34,16 180 6.148,80 184,464 

48 Βαμβακόπουλο 14:25   Κλαδισσός   
ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ

ΛΟΥ     MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 

49 Βαμβακόπουλο 14:40 
Συκολιά, 
Καλλιθέα Μακρύς Τοίχος   

ΒΑΜΒΑΚΟΠΟΥ
ΛΟΥ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10 4,88 1,47 48,80 180 8.784,00 263,52 

50 Κυρτωμάδος 7:45   Αγυιά   ΑΓΥΙΑΣ     ΤΑΞΙ 3 1,16 1,47 3,48 180 626,40 18,792 
51 Αγυιά 14:40   Κυρτωμάδος   ΑΓΥΙΑΣ     ΤΑΞΙ 3 1,16 1,47 3,48 180 626,40 18,792 
52 Φυλακές Αγυιάς 7:55   Αγυιά   ΑΓΥΙΑΣ     ΤΑΞΙ 3 1,16 1,47 3,48 180 626,40 18,792 
53 Χωραφάκια 11:30   Σταυρός   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
54 Σταυρός 12:30   Χωραφάκια   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 
55 Χωραφάκια 13:30   Σταυρός   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
56 Χωραφάκια 16:00   Τερσανάς   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
57 Αγ.Τριάδα 8:00   Χωραφάκια   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
58 Χωραφάκια 16:00   Αγ.Τριάδα   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
59 Χωραφάκια 16:00   Σταυρός   ΧΩΡΑΦΑΚΙΩΝ      MINI BUS 4 3,04 1,47 12,16 180 2.188,80 65,664 

60 
Μεγάλα 
Χωράφια 7:30   Σούδα   1ο ΣΟΥΔΑΣ     MINI BUS 7 3,04 1,47 21,28 180 3.830,40 114,912 

61 Σούδα 14:00   Μεγάλα Χωράφια   1ο ΣΟΥΔΑΣ     MINI BUS 7 3,04 1,47 21,28 180 3.830,40 114,912 
62 Πιθάρι 7:15   Στέρνες   ΣΤΕΡΝΩΝ     MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 
63 Αρώνι 7:30   Στέρνες   ΣΤΕΡΝΩΝ     MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 
64 Μουζουράς 7:45 Καλόρουμα Στέρνες   ΣΤΕΡΝΩΝ     MINI BUS 12 3,04 1,47 36,48 180 6.566,40 196,992 
65 Στέρνες 13:15   Αρώνι   ΣΤΕΡΝΩΝ     MINI BUS 3 3,04 1,47 9,12 180 1.641,60 49,248 
66 Στέρνες 12:25 Πιθάρι Μουζουράς   ΣΤΕΡΝΩΝ     ΤΑΞΙ 12 1,16 1,47 13,92 180 2.505,60 75,168 

67 Στέρνες 13:30 
Καλόρουμα, 
Μουζουράς Πιθάρι   ΣΤΕΡΝΩΝ     MINI BUS 14 3,04 1,47 42,56 180 7.660,80 229,824 

68 Παρηγοριά 7:30 

Γερμανικό Πουλί, 
Μακρύς Τοίχος, 
Σταλός, Καλαμάκι Γαλατάς    

2ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 
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69 Γαλατάς 12:30 

Καλαμάκι, 
Δαράτσο, Σταλός, 
Μακρύς Τοίχος, 
Γερμανικό Πουλί Παρηγοριά   

2ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 

70 Γαλατάς 13:15 

Καλαμάκι, 
Γλάρος, Πάνω 
Σταλός, Μακρύς 

Τοίχος Παρηγοριά   
2ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 

71 Βαμβακόπουλο 7:30 

Φυλακές Αγυιάς, 
Βουρκιάς, 
Δαράτσο Γαλατάς    

2ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     MINI BUS 22 3,04 1,47 66,88 180 12.038,40 361,152 

72 Γαλατάς 13:15 

Δαράτσο, 
Βουρκιάς, 

Φυλακές Αγυιάς Βαμβακόπουλο   
2ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     MINI BUS 22 3,04 1,47 66,88 180 12.038,40 361,152 

73 Παρηγοριά 7:30 

Μακρύς Τοίχος, 
Δαράτσο, 

Καλαμάκι, Σταλός Γαλατάς    
1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 

74 Μακρύς Τοίχος 7:30 

Παρηγοριά, 
Γερμανικό Πουλί, 
Γλάρος, Δαράτσο, 

Καλαμάκι Αγυιά   
1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 

75 Τρούλοι 7:45   Γαλατάς    
1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΤΑΞΙ 13 1,16 1,47 15,08 180 2.714,40 81,432 

76 Γαλατάς 12:25 
Δαράτσο, 
Καλαμάκι Σταλός   

1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     MINI BUS 22 3,04 1,47 66,88 180 12.038,40 361,152 

77 Μακρύς Τοίχος 13:15 

Παρηγοριά, 
Γερμανικό Πουλί, 
Γλάρος, Δαράτσο, 

Καλαμάκι Αγυιά   
1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     MINI BUS 22 3,04 1,47 66,88 180 12.038,40 361,152 

78 Μακρύς Τοίχος 13:15 

Παρηγοριά, 
Γερμανικό Πουλί, 
Γλάρος, Δαράτσο Σταλός   

1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 22 4,88 1,47 107,36 180 19.324,80 579,744 

79 Τρούλοι 13:15   Γαλατάς    
1ο ΝΕΑΣ 
ΚΥΔΩΝΙΑΣ     ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 

80 Κορακιές 7:30 

Πολυτεχνείο, 
Καλαθάς, 
Καμπάνι Αγ.Ονούφριος   

ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ
ΝΑ     ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 26 4,88 1,47 126,88 180 22.838,40 685,152 

81 Παζινός 16:15 
Διασπορά, 

Αρώνι, Καθιανά Αγ.Τριάδα   
ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑ

ΝΑ     MINI BUS 23 3,04 1,47 69,92 180 12.585,60 377,568 
82 Βαρύπετρο 7:20   Περιβόλια   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 7 1,16 1,47 8,12 180 1.461,60 43,848 
83 Πελεκαπίνα 7:35   Περιβόλια   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
84 Χαρωδιά 7:50   Περιβόλια   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
85 Περιβόλια 12:30   Πελεκαπίνα   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
86 Περιβόλια 12:45   Βαρύπετρο   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 7 1,16 1,47 8,12 180 1.461,60 43,848 
87 Περιβόλια 13:10   Πελεκαπίνα   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 6 1,16 1,47 6,96 180 1.252,80 37,584 
88 Περιβόλια 13:20   Χαρωδιά   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
89 Περιβόλια     Θέρισο   ΠΕΡΙΒΟΛΙΩΝ     ΤΑΞΙ 14 1,16 1,47 16,24 180 2.923,20 87,696 
90 Γερολάκκος 8:10   Κατωχώρι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
91 Κατωχώρι 16:00   Γερολάκος   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
92 Κάμποι 7:40 Μαραβελιανά Κατωχώρι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 
93 Κατωχώρι 16:20 Μαραβελιανά Κάμποι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 
94 Κατωχώρι 7:55   Σχολείο   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 1 1,16 1,47 1,16 180 208,80 6,264 
95 Σχολείο  16:15   Κατωχώρι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 1 1,16 1,47 1,16 180 208,80 6,264 
96 Λούλος 8:50 Παναγιά Κατωχώρι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
97 Κατωχώρι 16:00 Παναγιά Λούλος   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 4 1,16 1,47 4,64 180 835,20 25,056 
98 Κοντόπουλα 8:00   Κατωχώρι   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 1 1,16 1,47 1,16 180 208,80 6,264 
99 Κατωχώρι 13:30   Κοντόπουλα   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 1 1,16 1,47 1,16 180 208,80 6,264 

100 Κατωχώρι 16:00   Κοντόπουλα   ΚΑΤΩΧΩΡΙΟΥ     ΤΑΞΙ 1 1,16 1,47 1,16 180 208,80 6,264 
101 Γαβαλοχώρι 7:30 Αλμυρίδα Χανιά   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 27 1,16 1,47 31,32 180 5.637,60 169,128 
102 Χανιά 12:45 Αλμυρίδα Γαβαλοχώρι   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 27 1,16 1,47 31,32 180 5.637,60 169,128 
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103 Αγ.Μαρίνα 8:00 
Δαράτσο, 
Γαλατάς Χανιά   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 14 1,16 1,47 16,24 180 2.923,20 87,696 

104 Χανιά 12:45 
Γαλατάς, 
Δαράτσο Αγ.Μαρίνα   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 14 1,16 1,47 16,24 180 2.923,20 87,696 

105 Πάνω Γεράνι 6:55 Βαμβακόπουλο  Χανιά   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 21 1,16 1,47 24,36 180 4.384,80 131,544 
106 Χανιά 12:45 Βαμβακόπουλο Πάνω Γεράνι   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 21 1,16 1,47 24,36 180 4.384,80 131,544 

107 Πάνω Γεράνι   
Βρύσες, 

Βαμβακόπουλο Χανιά   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 25 1,16 1,47 29,00 180 5.220,00 156,6 

108 Χανιά   
Βαμβακόπουλο, 

Βρύσες Πάνω Γεράνι   ΚΑΠΝΚ     ΤΑΞΙ 25 1,16 1,47 29,00 180 5.220,00 156,6 

109 Μεσκλά   
Κουμ Καπί, 
Καποδιστρίου Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 35 1,16 1,47 40,60 180 7.308,00 219,24 

110 Προφ.Ηλίας   
Καποδιστρίου, 
Κουμ Καπί Μεσκλά     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 35 1,16 1,47 40,60 180 7.308,00 219,24 

111 Νέα Χώρα   
Σελίνου, 

Μαργουνίου Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 

112 Προφ.Ηλίας   
Μαργουνίου, 
Σελίνου Νέα Χώρα     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 

113 Λιτσάρδα   Βάμος, Καλύβες Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 40 1,16 1,47 46,40 180 8.352,00 250,56 
114 Προφ.Ηλίας   Καλύβες, Βάμος Λιτσάρδα      ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 40 1,16 1,47 46,40 180 8.352,00 250,56 
115 Καστέλι     Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 65 4,88 1,47 317,20 180 57.096,00 1712,88 
116 Προφ.Ηλίας     Καστέλι     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 65 4,88 1,47 317,20 180 57.096,00 1712,88 
117 Χορδάκι   Καθιανά Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 
118 Προφ.Ηλίας   Καθιανά Χορδάκι     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 
119 Παχιανά     Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 4,88 1,47 73,20 180 13.176,00 395,28 
120 Προφ.Ηλίας     Παχιανά     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 4,88 1,47 73,20 180 13.176,00 395,28 
121 Κακόπετρο     Ταυρωνίτης     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 4,88 1,47 82,96 180 14.932,80 447,984 
122 Ταυρωνίτης     Κακόπετρο     ΕΕΕΕΚ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 17 4,88 1,47 82,96 180 14.932,80 447,984 
123 Καλαθάς   Κουνουπιδιανά Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 
124 Προφ.Ηλίας   Κουνουπιδιανά Καλαθάς     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 10 1,16 1,47 11,60 180 2.088,00 62,64 
125 Παλαιόχωρα     Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
126 Προφ.Ηλίας     Παλαιόχωρα     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 8 1,16 1,47 9,28 180 1.670,40 50,112 
127 Ραμνή   Βλητές  Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 40 1,16 1,47 46,40 180 8.352,00 250,56 
128 Προφ.Ηλίας   Βλητές  Ραμνή     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 40 1,16 1,47 46,40 180 8.352,00 250,56 
129 Παρηγοριά   Νέα Χώρα Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 
130 Προφ.Ηλίας   Νέα Χώρα Παρηγοριά     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 
131 Φρε   Καλύβες  Προφ.Ηλίας     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 35 1,16 1,47 40,60 180 7.308,00 219,24 
132 Προφ.Ηλίας   Καλύβες Φρε     ΕΕΕΕΚ   ΤΑΞΙ 35 1,16 1,47 40,60 180 7.308,00 219,24 

133 Πλατανιάς     Προφ.Ηλίας       

ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΟΥ ΤΑΞΙ 22 1,16 1,47 25,52 180 4.593,60 137,808 

134 Προφ.Ηλίας     Πλατανιάς       

ΛΥΚΕΙΟ 
ΑΚΡΩΤΗΡΙ

ΟΥ ΤΑΞΙ 22 1,16 1,47 25,52 180 4.593,60 137,808 

135 Χανιά     Προφ.Ηλίας     
ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 4,88 1,47 39,04 180 7.027,20 210,816 

136 Προφ.Ηλίας     Χανιά     
ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 4,88 1,47 39,04 180 7.027,20 210,816 

137 Καθιανά     Χανιά     
ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΤΑΞΙ 20 1,16 1,47 23,20 180 4.176,00 125,28 

138 Χανιά     Καθιανά     
ΕΙΔΙΚΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ   ΤΑΞΙ 20 1,16 1,47 23,20 180 4.176,00 125,28 

139 Άτλας   

Πελεκαπίνα, 
Πύργος, 

Καστροχώρι, 
Μπουτσουνάρια, 
Φούρνος, Γήπεδο 

Περιβολίων,  Μουρνιές     

2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ
ΟΥ-ΕΠΑΛ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 75 4,88 1,47 366,00 180 65.880,00 1976,4 

140 
Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ     Μουρνιές     

ΕΠΑΛ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10 4,88 1,47 48,80 180 8.784,00 263,52 



Σελίδα 6 
 

141 Μουρνιές     
Υπεραστικό 

ΚΤΕΛ     

ΕΠΑΛ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 10 4,88 1,47 48,80 180 8.784,00 263,52 

142 Χιλιομουδού   Αγ.Πάντες Μουρνιές     

ΕΠΑΛ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΤΑΞΙ 12 1,16 1,47 13,92 180 2.505,60 75,168 

143 Μουρνιές   Αγ.Πάντες Χιλιομουδού     

ΕΠΑΛ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΤΑΞΙ 12 1,16 1,47 13,92 180 2.505,60 75,168 

144 Πλαστήρα   
Γογονή, 
Μουρνιών Μουρνιές     

2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 4,88 1,47 146,40 180 26.352,00 790,56 

145 Μουρνιές   
Μουρνιών, 
Γογονή Πλαστήρα     

2ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΕΛ.ΒΕΝΙΖΕΛ

ΟΥ   ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 30 4,88 1,47 146,40 180 26.352,00 790,56 

146 Ξαμουδοχώρι    
Μάλεμε, 

Ξηροκάμπι 
Πλατανιάς, 
Δαράτσο     

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 4,88 1,47 73,20 180 13.176,00 395,28 

147 
Πλατανιάς, 
Δαράτσο   

Ξηροκάμπι, 
Μάλεμε Ξαμουδοχώρι      

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΛΑΤΑΝΙΑ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 4,88 1,47 73,20 180 13.176,00 395,28 

148 Βαμβακόπουλο    Φυλακιές Αγυιάς Γαλατάς      

ΓΥΜΝΑΣΙΟ -
ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 4,88 1,47 97,60 180 17.568,00 527,04 

149 Γαλατάς   Φυλακές Αγυιάς  Βαμβακόπουλο     

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΝΕΑΣ 

ΚΥΔΩΝΙΑΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 20 4,88 1,47 97,60 180 17.568,00 527,04 

150 Μεραρχία    Βλητές  Σούδα     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝ.  
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 8 3,04 1,47 24,32 180 4.377,60 131,328 

151 Σούδα   Βλητές  Μεραρχία     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝ. 
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 8 3,04 1,47 24,32 180 4.377,60 131,328 

152 Λειβάδια   Τσικαλαριά Σούδα     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝ. 
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 

153 Σούδα   Τσικαλαριά Λειβάδια     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 5 3,04 1,47 15,20 180 2.736,00 82,08 

154 
Μεγάλα 
Χωράφια   

Άπτερα, Καλάμι, 
Πλατάνι Σούδα     

ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝ. 
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 15 3,04 1,47 45,60 180 8.208,00 246,24 

155 Σούδα   
Πλατάνι, Καλάμι, 

Άπτερα Μεγάλα Χωράφια     
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΣΟΥΔΑΣ 

ΓΥΜΝ. 
ΣΟΥΔΑΣ MINI BUS 15 3,04 1,47 45,60 180 8.208,00 246,24 

156 Άνω Σταλός     Χανιά     

4ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ    ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 

157 Χανιά     Άνω Σταλός     

4ο 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΧΑΝΙΩΝ    ΤΑΞΙ 15 1,16 1,47 17,40 180 3.132,00 93,96 

                              970.956,00 29128,68 
                            ΦΠΑ 13% 126.224,28   
                            ΣΥΝΟΛΟ 1.097.180,28   

                            

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓ. 
ΜΕ 
ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
20% (χωρίς 
ΦΠΑ) =(1,20x 
ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ) =    1.291.371,48   
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                                                                 ΧΑΝΙΑ, 31/08/2011 

 
 

    ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ         ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
           Η Προϊσταμένη της 

 
ΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ                                     ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ 
 
 

                                                                  ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 

Με την υπ’ αριθ. 656/26-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΤΕΥΧΟΣ 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗΣ – 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΧΑΝΙΑ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 



Σελίδα 3 από 3 
 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

 

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ  

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ 
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ 
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

 

Α.Φ.Μ. – Δ.Ο.Υ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / FAX / E-MAIL  

 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
  

Σφραγίδα / Υπογραφή 
  Ονοματεπώνυμο 

νομίμου εκπροσώπου 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Σημείωση: Το παρόν έντυπο να μην υπερβαίνει τις δέκα (10)σελίδες. 
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Β. ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ 

 

1. Κατάλογος του στόλου των διαθεσίμων οχημάτων (αριθμός, τύπος, 
μέγεθος) 

 

 
2. Κατάλογος των δραστηριοτήτων του προσφέροντος της τελευταίας 

πενταετίας (υπηρεσίες, πελατολόγιο), που είναι σχετικές με την υπό 
ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων) 

 

 
3. Λοιπό πληροφοριακό υλικό (προαιρετική απάντηση) 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΡΟΣΦΟΡΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΔΗΜΟΥ … 

           

Έκπτωση 

Αναλογούσα 
Εγγύηση 

συμμετοχής 

α/α 
δρομολογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Είδος 
Μεταφορικού 

μέσου 

Σύνολο 
εμφόρτων 
χιλιομέτρων 

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€) 

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος Ολογράφως 

Αριθμητικώς 
(%) 

Συνολικό 
ετήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
βάσει της 
προσφοράς 

(€) 

 ( 3% επί 
του 

μέγιστου 
ημερήσιου 
κόστους 

δρομολογίου 
(€) 

1                     

2                     

3                     

4                   

  

5                     

6                     

7                     

8                     

9                     

10                     

     ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ(€)   
  

        ΜΕ ΦΠΑ (13%)   

  

 

                     (τόπος, ημερομηνία) 

              Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 

              ΣΦΡΑΓΙΔΑ - ΥΠΟΓΡΑΦΗ
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ  
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ 
ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

  
ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ 
ΧΑΝΙΩΝ  ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ 
ΕΤΟΣ 2011-2012 

 
 
 

ΕΕ ΙΙΔΔ ΙΙ ΚΚΗΗ   ΣΣΥΥ ΓΓ ΓΓ ΡΡΑΑΦΦΗΗ   ΥΥΠΠΟΟΧΧΡΡΕΕΩΩΣΣΕΕΩΩΝΝ   
ΑΑΝΝΟΟΙΙ ΚΚΤΤΟΟΥΥ   ΔΔ ΙΙ ΕΕΘΘΝΝΗΗ   ΔΔΗΗΜΜΟΟΣΣ ΙΙΟΟΥΥ   ΜΜΕΕ ΙΙΟΟΔΔΟΟΤΤ ΙΙ ΚΚΟΟΥΥ   

ΔΔ ΙΙ ΑΑΓΓΩΩΝΝΙΙ ΣΣΜΜΟΟΥΥ   
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1. ΓΕΝΙΚA 

1.1 Αντικείμενο 

Το παρόν τεύχος της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) αφορά τους ειδικούς 
συμβατικούς όρους, με βάση τους οποίους, σε συνδυασμό με τους όρους των λοιπών τευχών 
του διαγωνισμού, θα εκτελεστεί από τους ανάδοχους που θα αναδειχτούν, η ανατιθέμενη 
υπηρεσία της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ. 

Το αντικείμενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στο Παράρτημα Γ της Αναλυτικής 
Διακήρυξης περιλαμβάνει τη μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ από τις κατοικίες τους προς τα σχολικά συγκροτήματα και 
αντίστροφα. 
 
2. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ 

Μετά την κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού, καταρτίζεται η σχετική 
σύμβαση, η οποία ρυθμίζει όλες τις λεπτομέρειες για την εφαρμογή της κατακύρωσης. Το 
συμφωνητικό που υπογράφεται έχει διαπιστωτικό χαρακτήρα  

Το συμφωνητικό καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα, με βάση τους όρους που 
περιλαμβάνονται στη Διακήρυξη και την προσφορά των αναδόχων, θα διέπεται από το 
ελληνικό Δίκαιο και δεν μπορεί να περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόμενο της 
Αναλυτικής Διακήρυξης και της παρούσας. 

Η σύμβαση, που περιλαμβάνει λεπτομερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την 
υλοποίηση του έργου, καθώς και τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των συμβαλλομένων 
μερών, καταρτίζεται με βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη. 

Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό 
όρο, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 
Η απόφαση της διοίκησης, με την οποία συναινεί στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

1. Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού έτους 
ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

2. Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

3. Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 

Οι μειοδότες, στους οποίους θα κατακυρωθεί ο διαγωνισμός, υποχρεούνται να προσέλθουν 
μέσα σε δέκα (10) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση της υπηρεσίας μετά την ανακοίνωση 
της έγκρισης των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από τον προσυμβατικό έλεγχο του 
Ελεγκτικού Συνεδρίου, για την υπογραφή του σχετικού σύμφωνητικού 
 
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

3.1 Γενικά 

 Έκαστος ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της 
σχολικής χρονιάς, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα 
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απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών για τα 
δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί. Υποχρεώνεται, δε, να ακολουθεί τα δρομολόγια, 
σύμφωνα με το συνημμένο Παράρτημα Γ. 

3.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 

α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους 
προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο 
συγκέντρωσης για τους λοιπούς μαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον Δήμο. Κατά 
την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν 
παραληφθεί. 

β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν 
δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λ.π.). 

γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της 
σύμβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την 
ώρα των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή 
του σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η 
τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει 
να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. 

3.3 Τήρηση ωραρίων 

α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από 
αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη 
μεταφορά των μαθητών. 

β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο 
καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται 
ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την 
έγκαιρη άφιξη του οχήματος στο σχολείο. 

γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει 
να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί 
μετά την λήξη των μαθημάτων. 

δ. Οι μεταφερόμενοι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο 
σημείο, δηλαδή, τουλάχιστον δέκα (10) λεπτά της ώρας πριν από την καθορισμένη ώρα 
αναχώρησης από την αφετηρία ή διέλευσης από τις στάσεις. Πρέπει να κάθονται ήσυχα 
στα καθίσματα, φορώντας τις ζώνες ασφαλείας και να μην ενοχλούν τον οδηγό ή τους 
συμμαθητές τους. 

ε. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης 
και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει 
μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 

στ. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν 
ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Επίσης, σε περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την 
αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι 
προβλεπόμενες κυρώσεις. 

ζ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ. 

3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 
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α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του ένα όχημα ανάλογο και εξίσου 
κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και 
κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα 
ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα 
μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί 
ή λεωφορείου). 

γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα 
χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και 
μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 

δ Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στη σύμβασή του 
για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. 
Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται 
μόνο λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται 
εγκαίρως στον διευθυντή του σχολείου. 

ε Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο 
συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της 
εργασίας, σύμφωνα με όσα καθορίζονται στη σύμβαση. 

3.5 Προσωπικό του αναδόχου 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον 
οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους 
εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών 
περιπάτων. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  
εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να 
εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την 
άμεση ρύθμιση κάθε σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης 
ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο 
μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς των μαθητών και 
μαθητριών. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση 
του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού 
ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται 
στο εκάστοτε εντεταλμένο πρόσωπο του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων. 

δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

3.6 Τροποποιήσεις των δρομολογίων 

α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες 
ανάγκες μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Δήμος να προβεί σε 
τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ 
αντιρρήσεως. 

β. Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων στο Παράρτημα Γ 
δρομολογίων. 
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4. ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΝΟΔΟΙ 

α. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό 
κρίνεται απαραίτητο από τον οικείο Δήμο προκειμένου για μαθητές της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει 
τους ανάδοχους. Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της 
Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά έκαστου αναδόχου. 

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου 
οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού 
κ.λ.π.). 

γ. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, έκαστος ανάδοχος πρέπει να δώσει στην 
αναθέτουσα Αρχή, αν του ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν 
χρειαστεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού υγείας. 

δ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή 
συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια 
διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί 
έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος ΧΑΝΙΩΝ δύναται, μετά τη 
διαπίστωση των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του 
συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να 
αποδεχθεί αυτή, άνευ αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη 
ειδοποίηση. 

ε. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να 
είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, 
τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 

στ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από 
τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο 
σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό. 

 
5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με 
λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και 
προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 
εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό 
Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα 
ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το 
με το γραφείο του αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Έκαστος ανάδοχος 
υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που 
εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 

γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι 
επιβάτες. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των 
οχημάτων, που αναφέρονται στον πίνακα του Παραρτήματος Γ. 

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των 
παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 
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ε. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & 
Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα 
λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς νηπίων και μαθητών 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες 
ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την 
οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη 
μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή 
«Ε». 

στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά 
στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και 
χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από 
το μήκος της διαδρομής. 

ζ. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 
μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη ΣΧΟΛΙΚΟ. 

 
 
6. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον 
ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων 
των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο 
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 

β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της 
σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά 
επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 

γ. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα 
χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη 
ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές 
ζημίες τρίτων. 

δ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή 
τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα 
σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

ε. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για 
τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, 
αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

 
7.  ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - 

ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ. 
 

7.1  Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το 
μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς του 
αναδόχου του δρομολογίου. 

7.2 Τα νέα δρομολόγια τα οποία προκύπτουν μετά τη δημοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται 
σύμφωνα με το μαθηματικό τύπο που ισχύει. Για την ανάθεσή τους η Οικονομική Επιτροπή καλεί 
όλους τους ανάδοχους της σύμβασης να υποβάλλουν προσφορές οι οποίες οφείλουν να είναι 
ίσες ή κατώτερες του ποσού που προκύπτει από την τεκμαρτή έκπτωση της προσφοράς έκαστου 
αναδόχου. Η τεκμαρτή έκπτωση προκύπτει λαμβάνοντας υπόψη την προσφορά για το σύνολο 
των δρομολογίων στα οποία είναι ανάδοχος και του αντίστοιχου προϋπολογισμού 
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δημοπράτησης. Σε περίπτωση μη υποβολής προσφορών για κάθε νέο δρομολόγιο διενεργείται 
κλήρωση μεταξύ των αναδόχων και εκείνος ο οποίος κληρώνεται εκτελεί το δρομολόγιο με τη 
τιμή υπολογίζεται σύμφωνα που προκύπτει σύμφωνα με την τον μαθηματικό τύπο της ΚΥΑ  
35415/28-7-2011. 

7.3  Η πληρωμή των αναδόχων γίνεται σύμφωνα με τη προσφορά τους. Η δαπάνη ανά δρομολόγιο και 
μήνα υπολογίζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από τις 
αρμόδιες τοπικές αρχές. 

Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωμή του ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα 
απαιτούμενα από τον νόμο δικαιολογητικά, ήτοι: 

- Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δρομολόγιο 
για την πραγματοποίηση των δρομολογίων σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1δ της 
ΚΥΑ αρ.35415/28-7-2011  

- Τιμολόγιο του αναδόχου 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 

Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

- ΤΑΔΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,5% Τ.Π.Δ.Υ.) 
- Φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας  

 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.  
 
8. ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

8.1 Έκαστος ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη 
διάρκεια της παράβασης. 

 Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η 
αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η 
οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, 
των οποίων είχε αναλάβει την υποχρέωση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα 
καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι 
παραβάσεις: 

α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, 
δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα 
οχήματα για όλους τους μαθητές. 

β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην 
αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. 

γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο 
για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

δ. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και 
των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

ε. Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 

στ. Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 
ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

8.2 Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο μεταφορέας 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ και 
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου  ΧΑΝΙΩΝ. 

8.3 Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 



Σελίδα 9 από 9 
 

8.4 Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

 
 
9. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

9.1 Ο ανάδοχος που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε για να 
υπογράψει τη σχετική σύμβαση, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την 
κατακύρωση ή την ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου και καλείται να 
υπογράψει τη σύμβαση ο αμέσως επόμενος στην κατάταξη υποψήφιος. Έκπτωτος, 
επίσης, κηρύσσεται ο ανάδοχος κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980. 

9.2 Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή την ανάθεση ή τη 
σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφτηκε ή το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δική του 
υπαιτιότητα. 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

9.3 Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του 
αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης, κατά περίπτωση. 

β.  Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος του εκπτώτου 
αναδόχου, πραγματοποιείται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 
28/1980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ ή τυχόν 
διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο 
καταλογισμός αυτός γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που δεν πραγματοποιείται 
νέα μίσθωση για την εκτέλεση του δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. 
Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με 
βάση τις αρχές της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών. 

γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του μεταφορέα γίνεται σύμφωνα με τη 
παρ.7 του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980.  

9.4 Σε περίπτωση που η εκτέλεση δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος εκπτώτου 
μεταφορέα γίνεται με τροποποίηση όρων της κατακύρωσης, της ανάθεσης ή της 
σύμβασης, από τις οποίες κηρύχθηκε έκπτωτος, κατά περίπτωση, κατά τον υπολογισμό 
του διαφέροντος σε βάρος του, λαμβάνεται υπόψη η διαφορά που τυχόν προκύπτει από 
την τροποποίηση των σχετικών όρων, η οποία συμψηφίζεται με το προς καταλογισμό 
ποσό. 

 
10. ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ  

10.1 Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή 
εξ αφορμής της, η αναθέτουσα Αρχή και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 
φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 
συναλλακτικών ηθών. 

10.2 Για κάθε διαφορά, που δεν είναι δυνατό να επιλυθεί σύμφωνα με τα παραπάνω, 
εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173 Α) «Δικαστική προστασία κατά 
τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων – Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την 
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Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 
92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν 
με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης 
Δεκεμβρίου 2007 (L 335). 

10.3 Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 
επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 του Ν.3463/2006, όπως αυτό 
ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010.  

 
ΧΑΝΙΑ, ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2011 

 
                                                                  

 
 

  ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ           ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ & 
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

           Η Προϊσταμένη της 
 
ΜΠΑΤΑΚΗ ΜΑΡΓΑΡΙΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 
 
ΠΟΝΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ                                                 ΤΣΑΚΑΛΙΔΟΥ ΙΩΑΝΝΑ 
 
 
ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗ ΚΩΝ/ΝΑ                                                          

 
 

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ 
 

Με την υπ’ αριθ. 656/26-08-2011 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου ΧΑΝΙΩΝ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
ΚΡΗΤΗΣ 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
 
 

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 
 

«ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-2012» 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ  
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ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ 
ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΧΑΝΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2011-

2012 
 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 
Κρήτης 
ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ 

Αριθ. πρωτ…………………………………….. 
 

 
 

Στ.. ……………… σήμερα …………………… ημέρα ………………….. οι παρακάτω συμβαλλόμενοι: 
1. Ο Δήμος ΧΑΝΙΩΝ, νομίμως εκπροσωπούμενος από το Δήμαρχο του.  
 
2. (Ανάδοχος) με  το διακριτικό τίτλο «……………………..», που εδρεύει ……………………………….. (. 
ΑΦΜ:…………………, ΔΟΥ: …………….., Τ.Κ. ……………….., νομίμως εκπροσωπούμενος από τον 
…………………………………..  
 
στον οποίο κατακυρώθηκε η υπηρεσία μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΧΑΝΙΩΝ για το Σχολικό Έτος 2011-2012  με την υπ’ 
αριθ. .......... απόφαση της Οικονομικής επιτροπής, που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. ………….. 
εγκριτική απόφαση του Γενικού Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης, συμφωνήθηκαν 
τα ακόλουθα: 
 
Ο Δήμος αποφάσισε την διενέργεια μειοδοτικού διαγωνισμού για την υπηρεσία μεταφοράς 
μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου ΧΑΝΙΩΝ. για το Σχολικό 
Έτος 2011-2012, όπως αυτή περιγράφεται παρακάτω, ο οποίος διενεργήθηκε την 
………../2011 ενώπιον της αρμοδίας επιτροπής διαγωνισμού, βάσει της σχετικής διακήρυξης 
και των λοιπών τευχών δημοπράτησης που συνέταξε η υπηρεσία του Δήμου και θεωρήθηκε 
αρμοδίως την………………./20……. 7. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή, σε συνεδρίασή της την……………………20….., αφού έλαβε υπόψη τις 
προσφορές των συμμετεχόντων, αποφάσισε, με την υπ’ αριθ. ……..………….. απόφασή της, την 
κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον (Ανάδοχο) σύμφωνα με τον 
συνημμένο στο παρόν συμφωνητικό πίνακα δρομολογίων και σύμφωνα με την 
προσφερόμενη έκπτωση για έκαστο δρομολόγιο. 
 
Ο ανάδοχος κατέθεσε την υπ’ αριθ. ………….. εγγυητική επιστολή της τράπεζας ……………, 
ποσού …………………… ευρώ, για την καλή εκτέλεση της υπηρεσίας. 

 
Άρθρο 1 

Αντικείμενο 
 
Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου ΧΑΝΙΩΝ από σύμφωνα με τα δρομολόγια του 
συνημμένου πίνακα με τα οχήματα του αναδόχου, σύμφωνα με τους όρους και τις 
προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της προσφοράς της αναδόχου.  
 

Άρθρο 2 
Διάρκεια 

 
Η διάρκεια της παρούσας σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της και μέχρι την περαίωση 
του έργου της μεταφοράς των μαθητών του Δήμου, λαμβάνοντας υπόψη το αναφερόμενο 
στο άρθρο 5 δικαίωμα προαίρεσης. 
 

Άρθρο 3 
Αμοιβή 

 
Η αμοιβή ανά δρομολόγιο του αναδόχου προκύπτει σύμφωνα με την προσφορά του που 
είναι το γινόμενο του μέγιστου ημερήσιου κόστους του δρομολογίου επί τον αριθμό των 
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δρομολογίων που πραγματοποιεί εντός του συμβατικού χρόνου, εφαρμοζόμενης της 
αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που έχει προσφέρει. Η προσφορά του 
μειοδότη αναπροσαρμόζεται ανά μήνα σύμφωνα με παράρτημα της 35415/28.7.2011 Κ.Υ.Α. 
και την παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.) 
Η συνολική αμοιβή του αναδόχου είναι το άθροισμα των αμοιβών ανά δρομολόγιο για το 
σύνολο των δρομολογίων που είναι ανάδοχος. 
 
Στην αμοιβή δεν συμπεριλαμβάνεται ΦΠΑ 
 Ο ανάδοχος συμφωνεί ότι δεν θα διεκδικήσει καμία αποζημίωση στις μη 
πραγματοποίηση δρομολογίων  

• Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον διευθυντή κάθε 
σχολείου. 

• Στις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο, λόγω κατάληψης, 
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον 
διευθυντή του κάθε σχολείου. Επίσης, στην περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί το 
δρομολόγιο λόγω ασθενείας των μεταφερομένων μαθητών και υπό την προϋπόθεση 
ότι θα υπάρξει ενημέρωση του αναδόχου από τον διευθυντή του σχολείου, 
τουλάχιστον 24 ώρες πριν από την εκτέλεση του δρομολογίου. 

• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον 
τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή άλλου εξουσιοδοτημένου 
οργάνου. 

• Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την έναρξη του σχολικού έτους για 
τα μη εκτελεσθέντα δρομολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης. 

 
 

Άρθρο 4 
Τρόπος καταβολής αμοιβής 

 
1. Η καταβολή της αμοιβής θα γίνεται σε διαστήματα όχι μικρότερα του μηνός και σύμφωνα 
με την προσφορά του αναδόχου. 
 
2. Η αμοιβή του αναδόχου υπόκειται στις κατά νόμο κρατήσεις. Οι κρατήσεις και φόροι επί 
της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 

. - ΤΑΔΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑΔΥ και 0,5% Τ.Π.Δ.Υ.) 
- Φόρος εισοδήματος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας  

 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει τον Δήμο.  
 
3. Οι πληρωμές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωμή του, ο ανάδοχος οφείλει να 
προσκομίσει τα απαιτούμενα από το νόμο δικαιολογητικά, ήτοι: 
- Βεβαίωση του διευθυντή του κάθε σχολείου που εξυπηρετεί έκαστο δρομολόγιο για την 
πραγματοποίηση των δρομολογίων, σύμφωνα με το άρθρο 4 παρ.1δ της ΚΥΑ αρ.35415/28-
7-2011  
- Τιμολόγιο του αναδόχου 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα. 
 

Άρθρο 5 
Δικαίωμα Προαίρεσης 

Ο Δήμος μπορεί να ασκήσει προβλεπόμενο δικαίωμα προαίρεσης μέχρι 20% της παρούσας 
σύμβασης, χωρίς δικαίωμα άρνησης του αναδόχου, είτε για συμπληρωματικές υπηρεσίες 
μέσα στον συμβατικό χρόνο, όταν προκύψουν νέες ανάγκες μεταφοράς μαθητών με την 
αντίστοιχη επιβάρυνση των κομίστρων, όπως αυτή υπολογίζεται, είτε για παράταση ισχύος 
της σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος (2012-2013), μέχρι τη σύναψη της σύμβασης, 
πάντοτε εντός των πλαισίων της ανωτέρω προαίρεσης. 
Ο ανάδοχος αποδέχεται ότι ο Δήμος δύναται να ακυρώνει δρομολόγια, αν κατά τη διάρκεια 
του σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δημόσια ή δημοτική συγκοινωνία και δηλώνει ότι 
δεν θα διεκδικήσει καμία αποζημίωση για αυτό. 
 

 
Άρθρο 6 
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Υποχρεώσεις αναδόχου 
Α.1 Γενικά 
Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής 
χρονιάς, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας των σχολείων, τα απαιτούμενα 
λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των μαθητών στα δρομολόγια του 
συνημμένου πίνακα, σύμφωνα με τη διακήρυξη. 
 
Α.2 Δρομολόγια – διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους 
προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο 
συγκέντρωσης για τους λοιπούς μαθητές, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον Δήμο. Κατά την 
επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 
β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 
μετεγγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν 
δικαιολογείται παρά μόνο σε διακοπή της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών 
συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λ.π.). 
γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης από το σχολείο θα οριστικοποιηθούν με την έναρξη της 
σύμβασης, καθ’ υπόδειξη των διευθυντών των σχολείων. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα 
των δρομολογίων ή τον αριθμό των στάσεων θα γίνονται μόνο από τον διευθυντή του 
σχολείου, ύστερα από συνεννόηση με τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο. Η τυχόν 
απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να 
υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας.   
Α.3 Τήρηση ωραρίων 
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος 
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν 
εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των 
μαθητών. 
β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο 
καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η 
καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη 
του οχήματος στο σχολείο. 
γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να 
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την 
λήξη των μαθημάτων. 
δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης 
και παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι 
να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών και μαθητριών. 
ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν 
ανατεθεί, με υπαιτιότητά της, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε 
περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του 
στο σχολείο ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. 
στ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται από το Δημοτικό 
Συμβούλιο του Δήμου. 
 
Α.4 Οδηγοί - Συνοδοί 
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα λεωφορεία κάθε προσώπου εκτός από τον 
οδηγό, τον/την συνοδό, τους μεταφερόμενους μαθητές και μαθήτριες και τους 
εκπαιδευτικούς, που, ενδεχομένως, μεταφέρονται στην περίπτωση των σχολικών περιπάτων. 
β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  
εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, να εποπτεύει την 
κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε 
σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά 
να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου 
της μεταφοράς των μαθητών και μαθητριών. 
γ. Οι μετακινήσεις των μαθητών και μαθητριών των ειδικών σχολείων και όποτε αυτό 
κρίνεται απαραίτητο από το Δήμο προκειμένου για μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης 
θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο.  
δ. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων λεωφορείων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου 
οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού 
κ.λ.π.). 
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ε. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο ανάδοχος πρέπει να δώσει στο Δήμο, αν της 
ζητηθούν, στοιχεία ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειαστεί απόσπασμα ποινικού 
μητρώου και πιστοποιητικού υγείας. 
στ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή 
συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια 
διαπληκτισμούς με μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα 
και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, ο Δήμος δύναται, μετά τη διαπίστωση των 
καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή 
συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίας να αποδεχθεί αυτή, άνευ 
αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 
ζ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να 
είναι ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 
η. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον 
διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο σχολείο, 
όσο και αναχώρησης από αυτό. 
 
Α.5 Τροποποιήσεις των δρομολογίων 
α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες 
μεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο Δήμος να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων 
δρομολογίων την οποία ο ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως. 
β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Δήμου, σε περίπτωση 
κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων στο άρθρο 1 δρομολογίων. 
 
Α.6. Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα 
α. Η μεταφορά των μαθητών και μαθητριών θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τα 
λεωφορεία ή επιβατικά οχήματα Δ.Χ του αναδόχου που αναφέρονται στο άρθρο 1 της 
παρούσας. Τα λεωφορεία που εκτελούν τα δρομολόγια πρέπει να πληρούν τις προδιαγραφές 
και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, 
υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας 
και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 
β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν πρέπει να είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, 
γενική εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό 
καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό 
Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης 
επικοινωνίας ή κινητής τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το με το γραφείο 
της αναδόχου και τα σχολεία που εξυπηρετεί. Η ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει 
το σύστημα αυτό στον διευθυντή κάθε σχολείου που εξυπηρετεί. Επίσης, θα διαθέτουν 
κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 
γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι 
επιβάτες.  
δ. Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω 
όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 
ε. Σύμφωνα με την Κ.Υ.Α. των υπουργών Οικονομίας & Οικονομικών και Μεταφορών & 
Επικοινωνιών με αριθμό 43917/5066/14.9.2006 (ΦΕΚ Β’ 1468/4-10-2006), τα λεωφορεία 
που θα αναλάβουν το έργο της μεταφοράς νηπίων και μαθητών πρωτοβάθμιας και 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να 
πληρούν τις σχετικές προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή 
νεώτερη) ή τον κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή 
του εν λόγω κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 
στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά 
στερεωμένες επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και 
χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση, μεταφοράς νηπίων και μαθητών, ανεξάρτητα από το 
μήκος της διαδρομής. 
 
Α.7 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 
α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή της ένα όχημα ανάλογο και εξίσου 
κατάλληλο, σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και 
κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την 
ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 
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β. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς 
των μαθητών και μαθητριών, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 
γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα 
χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τους μαθητές και 
μαθήτριες, που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 
δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήματα, που αναφέρονται στην παρούσα 
σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών και για τη μονιμότητα των οχημάτων. 
Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται μόνο 
λόγω βλάβης του οχήματος, στις περιπτώσεις όμως αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως 
στον διευθυντή του σχολείου. 
ε. Σε περίπτωση πώλησης του οχήματος, πρέπει να περιλαμβάνεται στο πωλητήριο 
συμβόλαιο όρος ότι ο νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, 
σύμφωνα με όσα καθορίζονται στην παρούσα σύμβαση. 
 
Α.8. Ασφαλιστική Κάλυψη 
α. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από την 
ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 
επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική 
κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 
β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της 
σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και 
τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. 
γ. Ο ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, 
θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για 
σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 
δ. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους 
στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-
στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 
ε. Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά 
την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 
 

Άρθρο 7 
Τιμολόγηση τροποποιημένων υφισταμένων και νέων δρομολογίων 

 
Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δρομολογίων της διακήρυξης γίνεται σύμφωνα με το 
μαθηματικό τύπο που ισχύει λαμβάνοντας υπόψη και την έκπτωση της προσφοράς της 
αναδόχου του δρομολογίου. 

 
Άρθρο 8 

Κυρώσεις για παράβαση των υποχρεώσεων 
1. Ο ανάδοχος φέρει ακέραια την ευθύνη για την τήρηση των όρων της σύμβασης. 
Οποιαδήποτε μεταβολή ή παραποίησή της επισύρει ποινή ανάλογη με το μέγεθος και τη 
διάρκεια της παράβασης. 
 
Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε ο Δήμος δύναται 
να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το 
ημερήσιο κόστος μεταφοράς των δρομολογίων, των οποίων έχει αναλάβει την υποχρέωση. Η 
βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 
α. Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, 
δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για 
όλους τους μαθητές. 
β. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του 
ή/και στο σχολείο το πρωί. 
γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την 
επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
δ. Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των 
στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
ε. Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και 
εκπαιδευτικούς. 
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στ. Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 
ζ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 
2. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος 
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Δήμου. 
 
3. Η είσπραξη του προστίμου γίνεται με παρακράτηση από το λαβείν του αναδόχου ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 

 
Άρθρο 9 

Κήρυξη αναδόχου εκπτώτου 
1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, κατά τις διατάξεις του άρθρου 50 του π.δ. 28/1980. 
 
2. Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση όταν: 
α. Το δρομολόγιο δεν εκτελέστηκε χωρίς δικού του υπαιτιότητα. 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος από τη σύμβαση θα της επιβληθούν, με 
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου.το 
οποίο υποχρεωτικά θα την καλέσει προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά ή διαζευκτικά, οι 
παρακάτω κυρώσεις: 
 
α. Κατάπτωση, ολική ή μερική, της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
β. Εκτέλεση του δρομολογίου μεταφοράς μαθητών σε βάρος της, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980. Κάθε άμεση ή έμμεση προκαλούμενη ζημία του Δήμου 
ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει καταλογίζεται σε βάρος του. Ο καταλογισμός αυτός 
γίνεται ακόμη και στην περίπτωση που πραγματοποιείται νέα μίσθωση για την εκτέλεση του 
δρομολογίου, κατά τα παραπάνω οριζόμενα. Στην περίπτωση αυτή, ο υπολογισμός του 
καταλογιζόμενου ποσού γίνεται και με βάση τις αρχές της καλής πίστης και των 
συναλλακτικών ηθών. 
γ. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου γίνεται σύμφωνα με την παρ.7 του 
άρθρου 50 του Π.Δ/τος 28/1980.  

Άρθρο 10 
Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 

1. Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 
προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 
αφορμής της, ο Δήμος και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική επίλυσή 
τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 
 
2. Οι τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και δεν 
επιλυθούν συμφώνα με τα ανωτέρω, επιλύονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 273 
του Ν.3463/2006, όπως αυτό ισχύει μετά την εφαρμογή του Ν.3852/2010. 
 

Άρθρο 11 
Λύση της σύμβασης 

Η σύμβαση λύεται με την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της παρούσας. 
Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 
ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 
 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
 

ΓΙΑ ΤΟ ΔΗΜΟ ………………. 
 
 

……………………… 
ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 
 
 
 
 
 

…………………………………. 
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Δρομολόγια Αναδόχου (Ανάδοχος) - Ποσόν Σύμβασης 

        

α/α 
δρομολογίου 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ 
ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

Είδος 
Μεταφορικού 

μέσου 

Μέγιστο 
ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€) 

Αριθμός 
δρομο-
λογίων 
το έτος 

Έκπτωση 
Αμοιβή ανα 
δρομολογιο  

1               

2               

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

     Συνολική Αμοιβή - Ποσόν Σύμβασης   

      ΜΕ ΦΠΑ (13%)   

 
 


