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         ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                  
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ                                         
ΔΗΜΟΣ  ΚΥΜΗΣ-ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ                           

                                                                                                    
Μεταφορά µαθητών πρωτοβάθµιας και 

                                                                       δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου  
                                                                        Κύµης-Αλιβερίου µε λεωφορεία και ταξί                                                  
 
 
 
 
 

  Ε Ι Δ Ι Κ Η   Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η    Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν 
 
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 Κύµης-Αλιβερίου. 
Το αντικείµενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στους  Πίνακες 
1 και 2, περιλαµβάνει τη µεταφορά των µαθητών πρωτοβάθµιας και 
δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του Δήµου Κύµης-Αλιβερίου από τα 
καθορισµένα σηµεία συγκέντρωσης 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 
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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 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 τους  συνηµµένους πίνακες 1 και 2. 

3.2 Δροµολόγια – διαδροµές λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων 
α. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους µαθητές µπροστά από  

συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης, ο οποίος έχει καθορισθεί από τον 
Δήµο και σε συνεννόηση µε τους διευθυντές των σχολείων. 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 όταν: 
-     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. 
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- 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. 

       Στις παραπάνω περιπτώσεις δεν καταβάλλεται αποζηµίωση στον 
ανάδοχο 

 

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

3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχηµάτων 
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,  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, την επιβολή των 
προβλεπόµενων κυρώσεων. 
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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, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των προβλεπόµενων 
από τους πίνακες 1 και 2  δροµολογίων. 

 
 
4. ΟΔΗΓΟΙ  
α. Οι οδηγοί των χρησιµοποιούµενων λεωφορείων/ταξί θα έχουν 

υποχρεωτικά τα εκ του νόµου οριζόµενα προσόντα (κατάλληλη 
επαγγελµατική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). 

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

γ. Ο διευθυντής κάθε σχολείου έχει δικαίωµα να ζητήσει την 
αντικατάσταση οδηγού, 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 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 των λεωφορείων/ταξί 
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 µηνιαίο δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο/ταξί που θα 
υπογράφεται  από τον διευθυντή κάθε σχολείου, τον οδηγό  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 
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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.  

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. 

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 
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συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ΄όλη 
τη διάρκεια της σύµβασης. 

γ. 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 συνοδός του οχήµατος. 

δ. 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 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. Οι 
πληρωµές θα γίνονται σε EURO. Για την πληρωµή του ο ανάδοχος οφείλει 
να προσκοµίσει τα απαιτούµενα από τον νόµο δικαιολογητικά, όπως και την 
σχετική µηνιαία βεβαίωση του διευθυντή του σχολείου. 

 
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 
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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 και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
καταπίπτει υπέρ του Δήµου. 

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. 

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 
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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 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 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.  

 
Αλιβέρι, 3/11/2011 

   
      Η συντάξασα 
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