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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                           ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ: Μεταφορά μαθητών 

πρωτοβάθμιας και 

δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης  

του Δήμου Αλεξάνδρειας 

με ΤΑΞΙ για το σχολικό 
έτος 2011-2012 

              ΠΡ/ΣΜΟΣ:   67.779,39 € (με ΦΠΑ 13%) 

Κ.Α.      02.15.6162.01 ΟΙΚ.ΕΤΟΣ:  2011 

  Αλεξάνδρεια 12/10/2011 

Αριθμ. Πρωτ.: 40449 

 

 

ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

 

«Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης του Δήμου Αλεξάνδρειας με Ταξί για το 

σχολικό έτος 2011-2012 » 
(Προϋπολογισμός: € 67.779,39 περιλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13%) 

 

 

                                                                        ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

 

 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΚΥΡΙΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

 

Εργοδότης-Αναθέτουσα Αρχή: Δήμος Αλεξάνδρειας. 

Αποφαινόμενα όργανα: Οικονομική Επιτροπή Δήμου Αλεξάνδρειας. 

Έδρα Αναθέτουσας Αρχής: Εθνικής Αντίστασης 42, Τ.Κ. 59300 Αλεξάνδρεια Ημαθίας. 

Στοιχεία Επικοινωνίας Αναθέτουσας Αρχής: 

Τηλέφωνα: 23333-50138, 23333-50144 

Fax: 23330-23625,  

e-mail: promithies@alexandria.gr  

Αρμόδιοι για παροχή πληροφοριών: Κυριαζοπούλου Ευδοκία  και Θεοδωρίδου 

Βασιλική 
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ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί στο Δημαρχιακό κτήριο του Δήμου Αλεξάνδρειας (οδός 

Εθνικής Αντίστασης 42, αίθουσα συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου), στις 21/10/2011, 

ημέρα Παρασκευή και ώρες 10.00-11.00π.μ. ενώπιον της Επιτροπής του διαγωνισμού. 

Ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας παραλαβής των προσφορών στον διαγωνισμό, 

ορίζεται η 21/10/2011. Ώρα λήξης της υποβολής προσφορών ορίζεται η 11.00 π.μ. 

 

                                                                             ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΑΡΟΧΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ – ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΕΥΧΩΝ 

 

 

1. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν, μέχρι και τις 20/10/2011, από το Δημαρχείο 

Αλεξάνδρειας, οδός Εθνικής Αντίστασης 42, (Τ.Κ. 59300, τηλ. 23333-50138 & 23333-

50144, υπεύθυνοι επικοινωνίας: κ. Κυριαζοπούλου Ευδοκία & Θεοδωρίδου Βασιλική) τα 

κάτωθι τεύχη: 

α) Διακήρυξη,  

β) Μελέτη (Τεχνική περιγραφή, τιμολόγιο-προϋπολογισμός, , Ειδική Συγγραφή 

Υποχρεώσεων, το παράρτημα Α΄ ) 

γ) Παράρτημα Β΄(τεχνική προσφορά) 

δ)Έντυπο οικονομικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται απευθείας στην επιτροπή διαγωνισμού, 

μέχρι την ώρα που ορίζεται στο άρθρο 2 της παρούσας ή να αποστέλλονται στη 

διεύθυνση: ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ, ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΗΣ 42, Τ.Κ. 59300 (υπόψη κ. 

Κυριαζοπούλου Ευδοκίας ή κ. Θεοδωρίδου Βασιλικής), με οποιοδήποτε τρόπο και 

παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση ότι αυτές θα 

περιέρχονται στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου μέχρι την προηγούμενη του 

διαγωνισμού, 20/10/2011 και έως την 15.00μ.μ. 

2. Προσφορές που περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο πριν την 

διενέργεια του διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην επιτροπή 

διαγωνισμού, προκειμένου να αποσφραγισθούν μαζί με τις άλλες που κατατέθηκαν με 

την προαναφερόμενη διαδικασία. 
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3. Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στην υπηρεσία με οποιοδήποτε 

τρόπο εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν. 

4. Κατά τη διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, μπορούν να παρευρίσκονται 

και οι διαγωνιζόμενοι.  

5. Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

6. Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο της προς ανάθεση 

υπηρεσίας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 

ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των 

μελών, σε περίπτωση συνεταιρισμού ή ένωσης. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
ΠΑΡΑΛΑΒΗ & ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

1. Οι προσφορές παραλαμβάνονται από την Επιτροπή σε δημόσια συνεδρίαση μέχρι να 

λήξει ο χρόνος που ορίζεται στη διακήρυξη.  Με ποινή ακυρότητας του διαγωνισμού 

δεν γίνεται δεκτή προσφορά μετά την παρέλευση του χρόνου που ορίζεται στη 

διακήρυξη, εκτός και αν η εμπρόθεσμη επίδοση συνεχίζεται χωρίς διακοπή. 

2. Μετά τη λήξη παράδοσης προσφορών η Επιτροπή, παρουσία των διαγωνιζομένων, 

ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής κατά σειρά επίδοσης τα οποία καταγράφει 

περιληπτικά στα πρακτικά με τρόπο που να δείχνει αν είναι ή όχι σύμφωνα με τη 

διακήρυξη. 

3. Μετά την καταγραφή, σε μυστική συνεδρίαση, η Επιτροπή ελέγχει τα 

δικαιολογητικά και αποφασίζει ποιοι θα αποκλειστούν. 

4. Στη συνέχεια η Επιτροπή ανακοινώνει τους αποκλειόμενους και τους λόγους 

αποκλεισμού τους, καλώντας τους αποκλειόμενους να παραλάβουν τα σχετικά 

έγγραφα μαζί με τις σφραγισμένες προσφορές τους. 

5. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών όσων έγιναν δεκτοί αποσφραγίζονται 

κατά σειρά και ανακοινώνονται δημόσια. 
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ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΓΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1. Η κατακύρωση του διαγωνισμού θα γίνει στον διαγωνιζόμενο που προσφέρει τη 

χαμηλότερη τιμή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

2. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης και το αργότερο εντός δέκα (10) ημερών 

καταρτίζεται η σχετική σύμβαση που υπογράφεται από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη, 

και είναι σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης και των τευχών που τη συνοδεύουν, 

που με την προσφορά του αποδέχεται ο ανάδοχος. Η σύμβαση τροποποιείται όταν 

τούτο προβλέπεται από συμβατικό όρο ή όταν συμφωνήσουν προς τούτο και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής διαγωνισμού και 

έγκριση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

3. Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης, οι ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι να 

καταθέτουν Εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης σύμφωνα με το άρθρο 15 της 

παρούσας. 

 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Διοικητικές προσφυγές απευθυνόμενες προς την αναθέτουσα αρχή υποβάλλονται, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3886/2010, στο πρωτόκολλο του Δήμου Αλεξάνδρειας 

ως εξής: 

α) κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού. 

β) κατά πράξεων και παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής. 

γ) κατά της διενέργειας του διαγωνισμού έως και την κατακυρωτική απόφαση. 

δ) εκτός των ανωτέρω, κατά της κατακυρωτικής απόφασης, όσον αφορά 

νομιμότητα και πληρότητα δικαιολογητικών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
ΣΥΜΒΑΣΗ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΤΕΥΧΗ 

 

Σχετικά με την υπογραφή της σύμβασης, ισχύουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 26 του 

π.δ. 28/1980. Τα συμβατικά τεύχη και στοιχεία, με βάση τα οποία θα εκτελεστεί η προς 

ανάθεση υπηρεσία, είναι τα αναφερόμενα παρακάτω. Σε περίπτωση ασυμφωνίας των 

περιεχόμενων σ' αυτά όρων, η σειρά ισχύος αυτών καθορίζεται ως κατωτέρω: 

1) Το συμφωνητικό. 

2) Η παρούσα Διακήρυξη. 
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3) Η Οικονομική Προσφορά. 

4) Ο Προϋπολογισμός της Υπηρεσίας, με τους πίνακες των δρομολογίων. 

5) Η Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (Ε.Σ.Υ.). 

 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, ΦΟΡΟΙ, ΔΑΣΜΟΙ, ΚΛΠ – ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
 

1. Η χρηματοδότηση της παρούσας σύμβασης γίνεται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς 

Πόρους της Πρωτοβάθμιας Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σχετικές πιστώσεις που θα 

δεσμεύονται ειδικά για το σκοπό αυτό και θα αποδίδονται στους Δήμους από το 

Υπουργείο Εσωτερικών, σύμφωνα με την παρ. 2 του άρθρο 7 της αριθ. 35415/28-07-2011 

Κ.Υ.Α. (ΦΕΚ 1701/Β΄/01-08-2011). 

2. Στον προϋπολογισμό έτους 2011 του Δήμου Αλεξάνδρειας έχει προβλεφθεί σχετική 

πίστωση σε βάρος του Κ.Α. 02.15.6162.01 Εξόδων με τίτλο: «Αμοιβή για την μεταφορά 

μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» ποσού 600.000,00 ευρώ. 

Ανάλογη πίστωση θα προβλεφθεί στον προϋπολογισμό έτους 2012 του Δήμου.  

3. Η πληρωμή των αναδόχων θα γίνει τμηματικά, σε διαστήματα όχι μικρότερα του 

ενός (1) μηνός, με την πρόοδο εκτέλεσης της μεταφοράς, ακολουθουμένης της 

διαδικασίας των άρθρων 53 και 54 του π.δ. 28/1980 και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων.  

4. Δεν θα δοθεί προκαταβολή στον ανάδοχο. 

5. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο στις εξής περιπτώσεις: 

α) Στις ημέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, σε συνεννόηση με τον 

διευθυντή κάθε σχολείου. 

β) 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. 

γ) Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιούνται δρομολόγια λόγω 

κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία παραμένουν κλειστά, με απόφαση Δημάρχου ή 

άλλου εξουσιοδοτημένου οργάνου. 
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δ) Στην περίπτωση υπογραφής της σύμβασης μετά την έναρξη του σχολικού 

έτους για τα μη εκτελεσθέντα δρομολόγια λόγω αυτής της καθυστέρησης. 

6. Απόδοση εγγυήσεων καλής εκτέλεσης: Η απόδοση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης πραγματοποιείται μετά τη περαίωση του έργου της μεταφοράς κατόπιν 

απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Αλεξάνδρειας. 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΤΙΤΛΟΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 

 

Τίτλος:   

« Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου 

Αλεξάνδρειας με ταξί για το σχολικό έτος 2011-2012». 

Περιγραφή:  

Μεταφορά μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Δήμου 

Αλεξάνδρειας με ταξί για το σχολικό έτος 2011-2012, για συγκεκριμένες διαδρομές, 

όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση στο Παράρτημα Α της παρούσας.  

Προσφορές μπορούν υποβάλλονται είτε για το σύνολο των δρομολογίων που 

περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας είτε για μέρος αυτών. Λεπτομέρειες 

για τα δρομολόγια περιλαμβάνονται στο Παράρτημα Α της παρούσας. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΦΟΡΑ  

 

1. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των € 67.779,39 (Εξήντα Επτά 

Χιλιάδες Επτακόσια Εβδομήντα Εννέα Ευρώ και Τριάντα Εννέα Λεπτά) 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13% και αναλυτικά: Ετήσιο κόστος μεταφοράς: € 

59.981,76 και Φ.Π.Α. 13 %: € 7.797,63 €. 

2. Το συνολικό κόστος του κάθε δρομολογίου έχει υπολογιστεί ως το γινόμενο του 

μέγιστου ημερήσιου κόστους του δρομολογίου (όπως αυτό προκύπτει από την 

εφαρμογή του μαθηματικού τύπου με την τρέχουσα τιμή, κατά την σύνταξη των 

τευχών, τιμή καυσίμου), πολλαπλασιασμένο με τον αριθμό των δρομολογίων που 

εκτιμάται ότι θα απαιτηθεί για τη μεταφορά με ΤΑΞΙ των μαθητών με την παρούσα 

διακήρυξη για το σχολικό έτος 2011-2012. 
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3. Η προσφορά ανά δρομολόγιο θα είναι το συνολικό κόστος του δρομολογίου, 

εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που προσφέρει 

ο διαγωνιζόμενος. Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ. Η 

ανάθεση θα γίνει με το κριτήριο της χαμηλότερης προσφοράς ανά δρομολόγιο που 

προκύπτει ως ανωτέρω. Η προσφορά του μειοδότη αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με 

το παράρτημα της αριθ. 35415/28-07-2011 Κ.Υ.Α. και σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στη παράγραφο 7.3 της Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

 

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης για την αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου μέχρι 20% του προϋπολογισμού της αρχικής σύμβασης είτε 

για την ενσωμάτωση τυχόν νέων δρομολογίων, είτε για την αναπροσαρμογή των 

αρχικών δρομολογίων μέσα στον συμβατικό χρόνο, με την διαδικασία και την 

μεταβολή των κομίστρων που ορίζεται στο άρθρο 2, παρ.3 της αριθ. 35415/28-07-2011 

Κ.Υ.Α.. Επίσης στο ανωτέρω δικαίωμα προαίρεσης περιλαμβάνεται η χρονική 

παράταση ισχύος της σύμβασης για το επόμενο σχολικό έτος, μέχρι την ολοκλήρωση 

του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών (υπογραφή σύμβασης έτους 2012 – 

2013). 

2. Η αναθέτουσα αρχή δύναται να ακυρώνει δρομολόγια, αν κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους, αυτά καλυφθούν από δημόσια ή δημοτική συγκοινωνία. 

 

                                                                             ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η σύμβαση για τη μεταφορά με ΤΑΞΙ μαθητών του Δήμου Αλεξάνδρειας ισχύει από την 

υπογραφή της και μέχρι τη περαίωση του έργου της μεταφοράς, ήτοι έως τη λήξη του 

διδακτικού (σχολικού) έτους 2011-2012, λαμβάνοντας υπόψη το δικαίωμα προαίρεσης 

του προηγούμενου άρθρου. 

 

                                                                            ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ – ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

1. Η επιλογή των Αναδόχων θα γίνει σύμφωνα με την «ανοικτή διαδικασία» του 

άρθρου 22 του π.δ. 60/2007 και υπό τις προϋποθέσεις αυτού και του π.δ. 28/1980. 
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2. Η οικονομική προσφορά των διαγωνιζομένων θα υποβληθεί με το σύστημα των 

έγγραφων σφραγισμένων προσφορών ποσοστού εκπτώσεως σε ακέραιες μονάδες επί 

τοις εκατό, άνευ ορίου, επί του προϋπολογισμού έκαστου δρομολογίου, που 

συντάχθηκε από τον εργοδότη, στο οποίο επιλέγει ο διαγωνιζόμενος να προσφέρει, 

σύμφωνα με το άρθρο 16 παρ. 1 του π.δ. 28/1980. Κάθε διαγωνιζόμενος μπορεί να 

υποβάλει μόνο μία (1) οικονομική προσφορά. Δεν προβλέπονται εναλλακτικές 

προσφορές. Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι αποκλειστικά η χαμηλότερη 

τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το άρθρο 51 παρ. 1β’ του π.δ. 60/2007. 

                                                                              

                                                                           ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

1. Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης 

των όρων αυτής, κατά το άρθρο 26 του π.δ. 28/1980, η οποία κατατίθεται προ ή κατά 

την υπογραφή της σύμβασης και ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της προϋπολογισθείσας 

δαπάνης, μη συνυπολογιζομένης της εκπτώσεως και μη συμπεριλαμβανομένου του 

Φ.Π.Α., για το σύνολο των δρομολογίων του Παραρτήματος Α ή για το μέρος των 

δρομολογίων, που αφορά η προσφορά του αναδόχου. 

2. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει τα στοιχεία που αναφέρονται 

στο άρθρο 15 της παρούσας. 

3. Η ισχύς της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι αορίστου διαρκείας. 

4. Σε περίπτωση αναδόχου ενώσεως ή συνεταιρισμού μεταφορέων, οι εγγυήσεις καλής 

εκτέλεσης είναι πάντοτε κοινές υπέρ όλων των μελών τους. 

 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για 

διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η ισχύς 

της προσφοράς μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα Αρχή, 

πριν από τη λήξη της, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις της νομοθεσίας που διέπει 

τον διαγωνισμό. 
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                                                                             ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ 

 

1. Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δημοσιευτεί σε μία (1) ημερήσια εφημερίδα 

της έδρας του Νομού και θα αναρτηθεί: α) στο Δι@ύγεια, β) στην δημοτική ιστοσελίδα 

και γ) στον Πίνακα Ανακοινώσεων του Δήμου. 

2. Τα έξοδα δημοσίευσης βαρύνουν τον ανάδοχο. 

 
                                                                           ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’ 
 

 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 

α) Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά, 

β) Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά, 

γ) Συνεταιρισμοί, με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 19ο 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΣΟΝΤΑ 

 

Κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που μετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως 

μέλος ένωσης ή συνεταιρισμού, οφείλει να διαθέτει τα παρακάτω επαγγελματικά 

προσόντα: 

1. Να μη βρίσκεται σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση. 

2. Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα ο ίδιος, σε περίπτωση φυσικού προσώπου, 

ή οι διαχειριστές σε περίπτωση ομόρρυθμων (Ο.Ε.), ετερόρρυθμων (Ε.Ε.) και εταιρειών 

περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος σε περίπτωση 

ανώνυμης εταιρείας (Α.Ε.), τα φυσικά πρόσωπα που ασκούν τη διοίκησή του σε κάθε 

άλλη περίπτωση και τα αντίστοιχα κατά το δίκαιο της αλλοδαπής επιχείρησης 

πρόσωπα για: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παρ.1 της κοινής 

δράσης της αριθ. 98/773/ΔΕΥ (21ης Δεκεμβρίου 1998) του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής 

Ένωσης, 
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β) δωροδοκία, κατά το άρθρο της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 

(21) και στο άρθρο 3 παρ.1 της κοινής δράσης αριθ. 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 

οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 

αριθ. 91/308/ΕΟΚ Οδηγίας του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

δραστηριότητες, 

ε) υπεξαίρεση (375 Π.Κ),  

στ) απάτη (386-388 Π.Κ.),  

ζ) εκβίαση (385 Π.Κ.),  

η) πλαστογραφία (216-218 Π.Κ.),  

θ) ψευδορκία (224 Π.Κ.),  

ι) δωροδοκία (235-237 Π.Κ.),  

κ) δόλια χρεοκοπία (398 Π.Κ.). 

Τα υπό στοιχεία α’ έως δ’ αδικήματα έχουν ως συνέπεια τον αποκλεισμό του 

υποψηφίου σε κάθε περίπτωση, ενώ τα υπό στοιχεία ε’ έως κ’, μόνο αν σχετίζονται με 

την άσκηση του επαγγέλματός του. 

3. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική νομοθεσία. 

4. Να έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, όσον αφορά την καταβολή των φόρων, 

σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

5. Να μην έχει διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή 

που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς (και καταλαμβάνει τον 

συγκεκριμένο διαγωνισμό). 

6. Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα: 

Κάθε διαγωνιζόμενος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα τεχνική 

και επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οφείλει: 

α) Να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων για τα 

οποία προσφέρει στόλο οχημάτων, τα οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον 

τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για 

περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                               Σελίδα 11 από 15 

 

ζώνη και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και 

προς τα σχολεία φοίτησης. 

β) Να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την 

υπό ανάθεση υπηρεσία (μεταφορά προσώπων). 

 

                                                                              ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

 

Κάθε διαγωνιζόμενος, που συμμετέχει στον διαγωνισμό, μεμονωμένα ή ως μέλος 

ενώσεως ή συνεταιρισμού, οφείλει να αποδείξει ότι πληροί τις απαιτήσεις του άρθρου 

18 και ότι διαθέτει τα προσόντα του άρθρου 19, προσκομίζοντας σε πρωτότυπο ή 

νομίμως επικυρωμένο αντίγραφο, τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

Α) Δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής: 

i. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή άλλης επαγγελματικής οργάνωσης, με το 

οποίο θα πιστοποιείται, αφενός η εγγραφή του σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά του. 

ii. Προκειμένου περί ενώσεως ή συνεταιρισμού, τα παραπάνω πιστοποιητικά για κάθε 

μεμονωμένο μέλος τους, καθώς και βεβαίωση αρμόδιας Αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 

λειτουργεί νόμιμα. 

Τα δικαιολογητικά επαγγελματικής εγγραφής προκειμένου να γίνουν αποδεκτά, θα 

πρέπει να ισχύουν κατά την ημερομηνία λήξης της παραλαβής των προσφορών. 

Β) Δικαιολογητικά επαγγελματικής και τεχνικής καταλληλότητας: 

Για την απόδειξη των προσόντων του άρθρου 19 θα προσκομιστούν αντίστοιχα τα 

παρακάτω δικαιολογητικά: 

1) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία δηλώνεται ότι: Μέχρι και την ημέρα υποβολής της προσφοράς δεν έχουν 

καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα παρακάτω αδικήματα: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παρ. 

1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

β) δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του 

Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παρ. 1 της κοινής δράσης 

98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 

προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.  



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                               Σελίδα 12 από 15 

 

δ) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο 

άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συμβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την 

πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 

εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, όπως αυτή τροποποιήθηκε. 

 Δεν έχουν καταδικασθεί, με τελεσίδικη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του 

Αγορανομικού κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους 

δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της 

εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας 

χρεοκοπίας. 

Δεν τελούν σε πτώχευση, ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης, εκκαθάριση ή 

αναγκαστική διαχείριση. 

΄Εχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την καταβολή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων, σύμφωνα με την ισχύουσα Ελληνική Νομοθεσία. 

Δεν έχουν διαπράξει πειθαρχικό παράπτωμα, για το οποίο τους επιβλήθηκε ποινή που 

τους στερεί  το δικαίωμα συμμετοχής σε διαγωνισμούς (και καταλαμβάνουν το 

συγκεκριμένο διαγωνισμό). 

Αναλαμβάνουν την υποχρέωση για την έγκαιρη προσκόμιση των δικαιολογητικών, 

που τεκμηριώνουν τα παραπάνω, όταν και εφόσον ζητηθούν από το Δήμο. 

Γ) Δικαιολογητικά Τεχνικής και Επαγγελματικής Ικανότητας: 

Για την απόδειξη της Τεχνικής και Επαγγελματικής τους Ικανότητας, κατά το άρθρο 19 

παρ. 6 της παρούσας, οι διαγωνιζόμενοι οφείλουν να υποβάλουν (χρησιμοποιώντας το 

υπόδειγμα του Παραρτήματος Β): 

1) Κατάσταση-λίστα των διαθέσιμων οχημάτων, τόσο για εκείνα που προορίζονται για 

Την εκτέλεση του μέρους του προκηρυσσόμενου έργου μεταφοράς για το οποίο 

υποβάλλουν προσφορά, όσο και εκείνων που είναι διαθέσιμα για αναπλήρωση ή 

εκτέλεση επιπλέον δρομολογίων. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι στην προσφορά του λήφθηκε υπόψη το περιεχόμενο της Ειδικής 

Συγγραφής Υποχρεώσεων, ότι αποδέχεται πλήρως τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης και ότι με την προσφορά του καλύπτεται το σύνολο των απαιτήσεων 

αυτής. 

Όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να περιέχονται στο φάκελο των δικαιολογητικών και 

να είναι ήδη Επικυρωμένα με νόμιμο τρόπο, κατά την υποβολή του φακέλου. Τα 
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δικαιολογητικά παραμένουν στο φάκελο και δεν νοείται επίδειξη και απόσυρσή τους 

από τους διαγωνιζόμενους. 

Εφόσον διαπιστωθεί καθ’ οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε ψευδή 

δήλωση κατά την παροχή σημαντικών πληροφοριών, που ζητούνται στον εν λόγω 

διαγωνισμό, αποκλείεται. 

 

                                                                             ΑΡΘΡΟ 21ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Ο φάκελος της προσφοράς των διαγωνιζομένων περιλαμβάνει, επί ποινή 

αποκλεισμού, φάκελο Δικαιολογητικών συμμετοχής και σφραγισμένο φάκελο 

Οικονομικής Προσφοράς. 

Οι φάκελοι αναγράφουν στο εξωτερικό τους μέρος τον τίτλο της προς ανάθεση 

υπηρεσίας, την επωνυμία, τη διεύθυνση (οδός, αριθμός, Τ.Κ., πόλη, τηλέφωνο, fax και 

ενδεχομένως, εφόσον υπάρχει, e-mail) του υποψηφίου και τα στοιχεία όλων των 

μελών, σε περίπτωση συνεταιρισμού ή ένωσης. 

α) Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής περιέχει όλα τα δικαιολογητικά που 

αναφέρονται στο άρθρο 20. 

β) Ο σφραγισμένος φάκελος Οικονομικής Προσφοράς παραδίδεται σφραγισμένος επί 

ποινή αποκλεισμού και περιέχει συμπληρωμένο το έντυπο Οικονομικής Προσφοράς 

της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου. 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, επί ποινή αποκλεισμού, από το 

φυσικό πρόσωπο που υποβάλλει την προσφορά ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του 

νομικού προσώπου ή ενώσεως ή συνεταιρισμού. 

Επισημαίνεται ότι: 

α. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να εκφράζεται σε ΕΥΡΩ και να περιλαμβάνονται οι 

τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. 

β. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν προσφορά ανά δρομολόγιο για όσα 

δρομολόγια ενδιαφέρονται από αυτά που περιλαμβάνονται στο παράρτημα Α της 

παρούσης . 

γ. Εφόσον διαπιστωθούν ισότιμες ή ισοδύναμες προσφορές, οι αντίστοιχοι υποψήφιοι 

καλούνται, ενώπιον της επιτροπής διαγωνισμού και ο μειοδότης προκύπτει κατόπιν 

κλήρωσης μεταξύ αυτών. 

 

 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                               Σελίδα 14 από 15 

 

 

                                                                            ΑΡΘΡΟ 22ο 
ΤΕΛΙΚΕΣ ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, ως το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του 

διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 

α) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την επανάληψή 

του, με τροποποίηση ή μη των όρων της διακήρυξης. 

β) Την ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού και την προσφυγή στη 

διαδικασία της διαπραγμάτευσης, όταν συντρέχει λόγος επείγοντος, που δεν 

οφείλεται σε υπαιτιότητα της Υπηρεσίας. 

γ) Όταν συντρέχουν άλλοι λόγοι δημοσίου συμφέροντος, που επιβάλλουν τη 

ματαίωση του διαγωνισμού. 

 

 

Αλεξάνδρεια, 12/10/2011 

 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 
 
 
 

ΦΩΤΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ 
 



ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ                                                               Σελίδα 15 από 15 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α : ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΤΑΞΙ 

 

Αναλυτική περιγραφή δρομολογίων με ΤΑΞΙ (αφετηρία-διαδρομή-προορισμός),  

αριθμός μεταφερόμενων μαθητών κατά Σχολική Μονάδα και κοστολόγηση δρομολογίων 
 

    
Τα Km με προσαύξηση 20% σύμφωνα με την ΚΥΑ η οποία υπολογίζεται στον μαθηματικό τύπο 
 

α/α 

 
 

ΑΦΕΤΗΡΙΑ-ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ 

 
 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

 
 

ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 
 
 

εντός 

πόλεως 
μικρή 
κλίση 

 

εντός 

πόλεως 
μεγάλη 
κλίση 

 

εκτός 

πόλεως 
με μικρή 

κλίση  

(0-5%) 
 

εκτός 

πόλεως 
με 

μεγάλη 

κλίση 
(>5%) 

Σύνολο 

(km) 
 
 

κόστος 

μονής 
διαδρο-

μής 

 

 

Κόστος 
για 177 
ημέρες 

(σε €) 

1 Αγ.Βαρβάρα Βέροιας ΚΤΕΛ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 2,2 0 3,6 0 5,8 5,20 1.840,80 

2 
 

Νεόκαστρο-Μελίκη-
Ν.Πρόδρομος 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
 

ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 

4 
 

2,2 
 

0 
 

20,4 
 

0 
 

22,6 
 

17,67 
 

 

6.255,18 

3 
 

Μελίκη-Αγκαθιά-Κορυφή-
Νεοχωρόπουλο 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
 

ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 

4 
 

2,2 
 

0 
 

26 
 

0 
 

28,2 
 

21,83 
 

 

7.727,82 

4 Ξεχασμένη-Επισκοπή-Νησί ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 2,2 0 16,3 0 18,5 14,63 5.179,02 

5 Εσωτερικό Αλεξάνδρειας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 3,1 0 0 0 3,1 3,56 1.260,24 

6 Τρίκαλα-Πλατύ-Κορυφή ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΕΕΕΚ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 4 2,2 0 15,4 0 17,6 13,96 4.941,84 

7 Πρασινάδα ΠΛΑΤΥ ΛΥΚΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ 2 2,2 0 9,9 0 12,1 9,88 3.497,52 

8 Λουδίας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΠΑΣ, ΕΠΑΛ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 2 2,2 0 8 0 10,2 8,47 2.998,38 

9 Αγ. Πέτρος Κιλκίς(με συνοδό) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 1 2,2 0 32,8 0 35 26,88 9.515,52 

10 
 

Πλατύ-Τρίκαλα-Κορυφή 
(με συνοδό) 

ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ 
 

ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 
 4 

       2,2 
 

0 
 

16,7 
 

0 
 

18,9 
 

14,93 
 

 

5.285,22 

11 Καμποχώρι-Νησί (με συνοδό) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 2,2 0 10,5 0 12,7 10,32 3.653,28 

12 Λουτρός(με συνοδό)-Σχοινά  ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 2 2,2 0 7,2 0 9,4 7,87 2.785,98 

13 
Εσωτερικό Αλεξάνδρειας (με 

συνοδό) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 3,1 0 0 0 3,1 3,56 
1.260,24 

14 
Εσωτερικό Αλεξάνδρειας (με 

συνοδό) ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 3,1 0 0 0 3,1 3,56 
1.260,24 

15 Εσωτερικό Αλεξάνδρειας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 3,1 0 0 0 3,1 3,56 1.260,24 

16 Εσωτερικό Αλεξάνδρειας ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΑΣ 3 3,1 0 0 0 3,1 3,56 1.260,24 

            

         ΣΥΝΟΛΟ: 59.981,76 

         ΦΠΑ 13%: 7.797,63 

         ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 67.779,39 

            

 


