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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                                                   

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ                                                        

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ                                                 Άνοιξη  10/3/2015 
ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ                                                             Αριθ. Πρωτ.:-6513 - 

 

Ταχ. ∆/νση   :Κανάρη 3, Άνοιξη  

Ταχ. Κώδικας:14569 

Πληροφορίες: Πατέλη Ειρήνη 

Τηλέφωνο : 213 2139810 

FAX           : 213 2139822                                                                     
 

 

 

 

ΠΡΟΣ 

τον κ. Πρόεδρο της Οικονοµικής  Επιτροπής 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση ∆απάνης και ∆ιάθεση Πίστωσης Προϋπολογισµού ∆ήµου ο.ε. 2015 για την  
“ Παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
 
 
 
Έχοντας υπόψη:  
α). τις διατάξεις της παραγράφου 1.δ) του άρθρου 72 του Νόµου 3852/2010 (η Οικονοµική Επιτροπή 
αποφασίζει για την έγκριση των δαπανών και διάθεση των πιστώσεων του προϋπολογισµού, εκτός 
από εκείνες που σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις αποφασίζει το δηµοτικό συµβούλιο, καθώς 
επίσης και για τις περιπτώσεις απευθείας ανάθεσης προµηθειών, παροχής υπηρεσιών, εκπόνησης 
µελετών και εκτέλεσης έργων σε εξαιρετικά επείγουσες περιπτώσεις),  
 
β). τις διατάξεις των άρθρων 158 «∆απάνες» και  209 «Προµήθειες-Υπηρεσίες-Μελέτες» του 
Ν.3463/06,  
 
γ). τo Π.∆.113/2010 περί αναλήψεως υποχρεώσεων από τους διατάκτες & την εγκύκλιο 
30/19664/20.4.11,  
 
δ) την 164/2014 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια της 
παροχής Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και 
αθλητικές εκδηλώσεις» του ∆ήµου ∆ιονύσου. 
ε) Την µε αριθµ. Πρωτ. 85680/56052/29-12-2014 έγκριση µίσθωσης του Γ.Γ.Α.∆. Αττικής. 
ζ) την αριθ.  33/2-3-2015 Απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου µε θέµα“ 1η Αναµόρφωση 
Προυπολογισµού ο.ε. 2015”. 
 
Παρακαλούµε όπως ληφθεί σχετική απόφαση: 
 
1. για την έγκριση, της µε αριθµό 21/2014 Τεχνικής Περιγραφής – Μελέτης της ∆/νσης Τεχνικών 

Υπηρεσιών του ∆ήµου, ενδεικτικού προϋπολογισµού 49.629,60 € συµπεριλαµβανοµένου όλων 
των επιβαρύνσεων,  

 
2. για την έγκριση της δαπάνης “παροχή Υπηρεσιών µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε 

εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” του ∆ήµου ∆ιονύσου  και τη διάθεση 
πίστωσης ποσού 49.629,60 Ευρώ σε βάρος του Κ.Α. 15.6413.0002 µε τίτλο “παροχή Υπηρεσιών 
µεταφοράς πολιτών, για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις” 
του ∆ήµου ∆ιονύσου και την εξόφληση των σχετικών δαπανών (ΠΑΥ 387/2015). 
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Σας γνωρίζουµε επίσης,  ότι η εν λόγω διαδικασία δεν ολοκληρώθηκε το έτος 2014, διότι 

η έγκριση από την Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση φέρει ηµεροµηνία 29/12/2014 και 

πρωτοκολλήθηκε στο πρωτόκολλο του ∆ήµου µε ηµεροµηνία 8/1/2015. 

 
 

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ  

                                                            ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ 

     & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ  

 

 

ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

 

 
 
 

 
 

 
 

 

 

Συνηµµένα:  

- Απόφαση ∆ηµ. Συµβουλίου 164/2014. 

- Μελέτη -Τεχνική Έκθεση & Προϋπολογισµός Τεχνικής Υπηρεσίας 

- Έγγραφο έγκρισης Αποκεντρωµένης µε αριθ. Πρωτ.85680/56052/29-12-14. 

- Απόφαση οικονοµικής επιτροπής 32/15. 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Αρ.µελέτης :   21/2014 

Υπηρεσία:  Παροχή υπηρεσιών µεταφορά 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προϋπ.   43.920,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 13% 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2014-2015 

 

 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

 

 

Η παρούσα µελέτη συντάσσεται από τον ∆ήµο ∆ιονύσου κατόπιν των υπ’αριθµ. 33729/21-10-2014 
και 37977/1-12-2014 εγγράφων του Αυτοτελούς Τµήµατος Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισµού 
& Αθλητισµού ∆ιονύσου και αφορά στη µίσθωση λεωφορείων για τη µεταφορά πολιτών σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις,  για το έτος 2015 για τη διαδροµή, όπως αυτή αναλύεται στη 
συνέχεια. 

Τα δροµολόγια θα ξεκινούν στις 7:00π.µ. από το ∆ιόνυσο και θα γίνονται στάσεις στη ∆ροσιά, στην 
Άνοιξη, στον Αγ. Στέφανο (όλες επί της Λ. Μαραθώνος) καθώς και η τελευταία επί της Λ. Κρυονερίου, 
πριν την έξοδο της Εθνικής Οδού προς Αθήνα, κατόπιν µέσω Αττικής οδού θα καταλήγουν στην 
Πανεπιστηµιούπολη.  

Θα εκτελείται ένα ηµερολόγιο ηµερησίως επί εκατόν ογδόντα τρεις (183) µέρες περίπου για το έτος 
2015 από δύο λεωφορεία των 50 θέσεων έκαστο (αναλυτικά οι ηµεροµηνίες παρατίθενται στον ακόλουθο 
πίνακα). 

 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΣΥΝΟΛΟ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,28,29 16 
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ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2,3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,24,25,26,27 19 

ΜΑΡΤΙΟΣ 2,3,4,5,6,9,10,11,16,17,18,19,20,23,24,26,27,30,31 19 

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 1,2,3,20,21,22,23,24,27,28,29,30 12 

ΜΑΪΟΣ 4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,26,27,28,29 20 

ΙΟΥΝΙΟΣ 2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 21 

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 1,2,3,4,7,8,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28,29,30 21 

ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1,2,5,6,7,8,9,12,13,14,15,16,19,20,21,22,23,26,27,29,30 21 

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2,3,4,5,6,9,10,11, 12,13,16,18,19,20,23,24,25,26,27,30 20 

∆ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18 14 

ΣΥΝΟΛΟ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 2014-2015 183 
 

Η Μίσθωση Λεωφορείων  θα ανατεθεί κατόπιν διενέργειας πρόχειρου διαγωνισµού έχοντας υπόψη 
τις διατάξεις του Π.∆ 28/80 «περί εκτελέσεως έργων και προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης» 
καθώς και τις διατάξεις του αρ.209 παρ. 9 & 10 του Ν. 3463/2006 όπως αναδιατυπώθηκε µε την παρ.3 του 
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007 και όπως προστέθηκαν µε την παρ. 13 του αρθρ. 20 του Ν. 3731/2008 περί 
παροχής υπηρεσιών και τις διατάξεις του Ν.2362/1995 άρθρο 83 για τα επιτρεπτά χρηµατικά όρια τα οποία 
αναπροσαρµόζονται από το Υπουργείο Οικονοµικών µε την απόφαση αριθµ. 35130/739/9-8-2010(ΦΕΚ 
1291/Β΄/11-8-2010).  

 Η δαπάνη προϋπολογίζεται να ανέλθει στο ποσό των 43.920,00 € πλέον Φ.Π.Α. 13%, σύνολο 
49.629,60 € και θα  καλυφθεί από έσοδα του ∆ήµου. Για το σκοπό αυτό υπάρχει σχετική πίστωση 
εγγεγραµµένη στον προϋπολογισµό του ∆ήµου Οικονοµικού τον Κ.Α. 15.6413.0002 µε τίτλο «Παροχή 
υπηρεσιών µεταφορά πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις» του 
Ο.Ε. 2014 ποσού 20.000€ και τον ίδιο Κ.Α. Ο.Ε. 2015 ποσού 30.000€. 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…./…/2014 

 

 

 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

…../…/2014 

 

 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

...../…/2014 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Αρ.µελέτης :   21/2014 

Υπηρεσία:  Παροχή υπηρεσιών µεταφορά 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προϋπ.   43.920,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 13% 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2014-2015 

 

 
 

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ 

 

 

Η εκτίµηση του κόστους του δροµολογίου έγινε σύµφωνα τον κάτωθι Μαθηµατικό Τύπο Υπολογισµού 
κόστους δροµολογίων: 

 

Κ∆=[ΣiΧi(αiΑ+βiΒ+0,0000335Γ/γi)+((Γ/15+∆+Τ)/2496+Ε/1980)xΣX i/γi)]x(1+Ζ)x(1+Η) 
 

Όπου: 
i:  Τµήµα της γραµµής εντός ή εκτός πόλεως, µε µικρή ή µεγάλη κλίση, µήκους Χi χιλιοµέτρων όπου 
Χi ισούται µε το µήκος της έµφορτης (µε επιβάτες) διαδροµής προσαυξηµένο κατά 20%. Η 

 προσαύξηση αυτή θεωρείται ότι καλύπτει το κόστος της διαδροµής του οχήµατος χωρίς επιβάτες. 
 
Συντελεστές Κοστολόγησης (όπως παρ.2): 
αi:  συντελεστής κατανάλωσης καυσίµου στο τµήµα «i» (λίτρα ανά χιλιόµετρο) 
βi:  συντελεστής φθοράς ελαστικών στο τµήµα «i» (τεµάχια/χιλιόµετρο) 
γi:  εµπορική ταχύτητα στο τµήµα «i» (χιλιόµετρα ανά ώρα) 
 
Τιµές µονάδος (όπως παρ.2): 
Α:  τιµή καυσίµου (ευρώ ανά λίτρο) 
Β:  τιµή ελαστικού (ευρώ ανά τεµάχιο) 
Γ:  κόστος οχήµατος 
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∆:  ετήσιο κόστος ασφάλισης 
Ε:  ετήσιο κόστος οδηγού 
Τ:  τέλη κυκλοφορίας οχήµατος 
 
Άλλοι συντελεστές: 
Ζ:  προσαύξηση λόγω διοικητικών δαπανών = 25% 
Η:  προσαύξηση λόγω απροβλέπτων και ευλόγου κέρδους = 15% 

 
Συντελεστές κοστολόγησης 
Υπολογίζονται οι βασικοί παράγοντες λειτουργικού κόστους, που είναι: Καύσιµα, Ελαστικά και Συντήρηση 
οχηµάτων για κάθε τύπο οχήµατος και για κάθε είδος οδού, µε κατάλληλη αναγωγή σε ενιαία µονάδα 
µήκους (ανά 1.000 χιλιόµετρα) και συντάσσονται οι αντίστοιχοι πίνακες συντελεστών κόστους εκάστου. 
Α) Οι τύποι οχηµάτων είναι τρεις : 
1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή άνω των 50 θέσεων 
συνολικά στις αστικές γραµµές 
2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή έως 50 θέσεις 
συνολικά στις αστικές γραµµές 
3. Ταξί ή αντίστοιχο όχηµα 
 
Β) Τα είδη οδών διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες : 
1. Εντός πόλεως: άσφαλτος καλής βατότητας, µε συνθήκες κυκλοφοριακής συµφόρησης αστικής 
κυκλοφορίας, αναπτύσσονται χαµηλές εµπορικές ταχύτητες µε συχνές στάσεις. 
2. Εκτός πόλεως: άσφαλτος µέτριας βατότητας ή/και οδός µε περιορισµένη ορατότητα, αναπτύσσονται 
µέσες εµπορικές ταχύτητες. 
3. Χωµατόδροµος ή άσφαλτος κακής βατότητας ή κίνηση σε χιόνι, περιορισµένη ορατότητα, 
αναπτύσσονται χαµηλές εµπορικές ταχύτητες µε µεγάλη φθορά στα ελαστικά και στο όχηµα. 
 
Γ) Για κάθε είδος οδού εξετάζονται δύο κατηγορίες κατά µήκος κλίσεων: 
1. µικρές κλίσεις 0-5% 
2. µεγάλες κλίσεις 5% και άνω 
Οι συντελεστές αυτής της µεθοδολογίας είναι βασισµένοι στην διεθνή βιβλιογραφία και σε µετρήσεις που 
έγιναν µε λεωφορεία στην Ελλάδα το 2009 κατά την λειτουργία του προγράµµατος ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ. 
 
 
Ι. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
πίνακας συντελεστών κόστους καυσίµων «α» [Καταναλώσεις (λίτρα ανά 1.000 χιλιόµετρα)] 

Είδος Οδού 
 

Κλίση Οδού 
 

ΤΑΞΙ-λίτρα 
 

Λεωφ. Μικρά 
λίτρα 

 

Λεωφ. Μεγάλα 
λίτρα 

 
Μικρή 117,8 202,9 458,7 Εντός 

πόλεως Μεγάλη 124,5 214,5 727,8 
Μικρή 108,1 186,2 381,2 Εκτός 

πόλεως Μεγάλη 115,7 199,3 608,1 
Μικρή 127,4 219,5 414,9 Χώµα ή 

Χιόνι Μεγάλη 133,5 230,0 633,7 
 

πίνακας συντελεστών κόστους ελαστικών «β» [Καταναλώσεις (αριθµός ελαστικών ανά χιλιόµετρο)] 
Είδος Οδού 

 
Κλίση Οδού 

 
ΤΑΞΙ-λίτρα 

 
Λεωφ. Μικρά 

λίτρα 
 

Λεωφ. Μεγάλα 
λίτρα 

 
Μικρή 0,0000574 0,0000861 0,0000861 Εντός 

πόλεως Μεγάλη 0,0001439 0,0002158 0,0002158 
Μικρή 0,0000666 0,0000999 0,0000999 Εκτός 

πόλεως Μεγάλη 0,0001679 0,0002519 0,0002519 
Μικρή 0,0000528 0,0000793 0,0000793 Χώµα ή 

Χιόνι Μεγάλη 0,0001326 0,0001990 0,0001990 
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πινάκας εµπορικών ταχυτήτων «γ» [Η µέση ταχύτητα (χλµ/ώρα) µε την οποία κινούνται τα οχήµατα, 
περιλαµβανοµένου του χρόνου στις στάσεις, είναι η ακόλουθη]. 

Είδος Οδού 
 

Κλίση Οδού 
 

ΤΑΞΙ-λίτρα 
 

Λεωφ. Μικρά 
λίτρα 

 

Λεωφ. Μεγάλα 
λίτρα 

 
Μικρή 30 18 15 Εντός 

πόλεως Μεγάλη 25 15 12 
Μικρή 55 45 45 Εκτός 

πόλεως Μεγάλη 45 35 35 
Μικρή 30 18 18 Χώµα ή 

Χιόνι Μεγάλη 25 8 8 
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ΙΙ. ΚΟΣΤΟΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 
Το ετήσιο κόστος οχηµάτων αν και είναι µέρος του λειτουργικού κόστους εξετάζεται χωριστά και ανάγεται 
σε συντελεστή µοναδιαίου κόστους  € / km. Το κόστος που οφείλεται στο όχηµα αποτελείται από το κόστος 
απόσβεσης του οχήµατος, ασφάλιστρα, τέλη κυκλοφορίας και δαπάνες φύλαξης οχηµάτων 
 
Απόσβεση οχηµάτων 
Οι αποσβέσεις υπολογίζονται ετησίως ως το 1/15 της αξίας κτήσης του οχήµατος. Εάν το όχηµα 
απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήµο) η συνολική ετήσια απόσβεση βαρύνει 
αυτόν άσχετα από τον αριθµό των εκτελεσθέντων χιλιοµέτρων. Το κόστος απόσβεσης ανάγεται σε 
µοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων χιλιοµέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του 
τµήµατος της οδού. 
 
Ασφάλιστρα - τέλη κυκλοφορίας 
Τα ασφάλιστρα προκύπτουν από τα σχετικά συµβόλαια ασφάλισης ανάλογα µε τις απαιτήσεις του 
εργοδότη. Τα τέλη κυκλοφορίας ανά όχηµα ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών. Εάν το 
όχηµα απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήµο) η συνολική ετήσια δαπάνη για 
Ασφάλιστρα και τέλη κυκλοφορίας βαρύνει αυτόν άσχετα από τον αριθµό των εκτελεσθέντων χιλιοµέτρων. 
Το κόστος ασφάλισης και τελών κυκλοφορίας ανάγεται σε µοναδιαίο κόστος €/Km, βάσει των ετησίων 
χιλιοµέτρων που αντιστοιχούν στο είδος και την κλίση του τµήµατος της οδού. 
 
ΙΙΙ. ΚΟΣΤΟΣ Ο∆ΗΓΩΝ 
Στις δαπάνες οδήγησης σηµαντικός παράγοντας είναι η προϋπηρεσία του οδηγού και η οικογενειακή 
κατάστασή του. Λαµβάνεται υπόψη η µέση ετήσια δαπάνη οδηγού, ανάλογα µε την σύνθεση του δυναµικού 
των οδηγών που συνίσταται στις ετήσιες αποδοχές µε τις εργοδοτικές εισφορές. Ως µοναδιαίο κόστος 
δαπάνης οδήγησης λαµβάνεται η µέση ετήσια δαπάνη οδηγού για 8ωρο ηµερησίως 22,5 εργάσιµες ηµέρες 
το µήνα, για 11 µήνες. Το κόστος οδηγού για κάθε τµήµα οδού ανάγεται σε µοναδιαίο κόστος €/Km , βάσει 
του µοναδιαίου κόστους οδήγησης και της µέσης εµπορικής ταχύτητας που αντιστοιχεί στο είδος και την 
κλίση του τµήµατος της οδού. 
Εάν ένας οδηγός απασχολείται αποκλειστικά από έναν εργοδότη (π.χ. από ένα δήµο) η συνολική ετήσια 
αποζηµίωσή του βαρύνει τον εργοδότη άσχετα από τον αριθµό των εκτελεσθέντων χιλιοµέτρων. 
Λαµβανοµένων υπόψη των αδειών, ρεπό, κλπ. για την πλήρη λειτουργία ενός λεωφορείου απαιτούνται 
ετησίως 1,2 οδηγοί για µία βάρδια και 2,4 οδηγοί για διπλή βάρδια. Αν το λεωφορείο απασχολείται µε µονή 
ή διπλή βάρδια και τα Σαββατοκύριακα, ο αριθµός των απαιτούµενων οδηγών αυξάνει ανάλογα. 
 
ΙV. ΛΟΙΠΕΣ ∆ΑΠΑΝΕΣ 
Οι λοιπές δαπάνες, χαρακτηρίζονται ως πάγιες και περιλαµβάνουν το κόστος της ∆ιοίκησης, του Γραφείου 
Κίνησης, του Λογιστηρίου, τις δαπάνες εισιτηρίων και διαχείρισης. 
 
Κόστος ∆ιοίκησης 
Το κόστος ∆ιοίκησης περιλαµβάνει µισθοδοσία, αµοιβές και λοιπές παροχές της ∆ιοίκησης (∆ιευθυντού, 
∆ιοικητικών Συµβούλων, Νοµικού, Οικονοµικού και Τεχνικού Συµβούλου). 
 
Κόστος Γραφείου Κίνησης 
Κύριο κόστος για την λειτουργία του γραφείου κίνησης είναι ο ετήσιος µισθός και οι εργοδοτικές εισφορές 
των εργαζοµένων στο γραφείο κίνησης. 
 
Κόστος Λογιστηρίου 
Σηµαντικότερο κονδύλι του κόστους του λογιστηρίου είναι ο ετήσιος µισθός και οι εργοδοτικές εισφορές 
των εργαζοµένων του λογιστηρίου καθώς και το κόστος µηχανογράφησης. 
 
∆απάνες Συνοδού 
Περιλαµβάνεται η δαπάνη αποζηµίωσης των συνοδών όπου αυτό απαιτείται από την διακήρυξη.  
 
∆απάνες ∆ιαχείρισης 
Περιλαµβάνουν διάφορα κονδύλια, όπως ενοίκια, φωτισµός, ύδρευση, τηλεφωνικά τέλη, συνδροµές, 
συντήρηση και επισκευές κτιριακών εγκαταστάσεων (γραφεία, σταθµοί, υπόστεγα, στάσεις κλπ), 
συντήρηση και έξοδα κίνησης τυχόν οχηµάτων διοικητικής χρήσης (όχι λεωφορείων). 
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Υπολογισµός των παραπάνω λοιπών δαπανών (παγίων) 
Οι παραπάνω δαπάνες υπολογίζονται σε ετήσια βάση και ανάγονται συνήθως ανά χιλιόµετρο. Βάσει της 
εµπειρίας και µε συγκριτικά στοιχεία από Συµβάσεις Παροχής Μεταφορικού Έργου µεταξύ του ∆ήµων και 
ΚΤΕΛ που έχουν προκύψει από το πρόγραµµα «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ» τόσο σε αστικές περιοχές όσο σε εκτός 
πόλεως διαδροµές, οι δαπάνες αυτές µπορούν να προϋπολογιστούν ως ίσες µε το είκοσι πέντε τοις εκατό 
(25%) του αθροίσµατος του Λειτουργικού Κόστους, του Κόστους Οχηµάτων και του Κόστους Οδηγών. 
 
V. ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ ΚΑΙ ΕΥΛΟΓΟ ΚΕΡ∆ΟΣ 
Το σύνολο των παραπάνω δαπανών επιβαρύνεται κατά 15% για την κάλυψη τυχόν απρόβλεπτων εξόδων 
και του εύλογου κέρδος. 
 
Τιµές µονάδος 
Α: Η τιµή του καυσίµου κάθε µήνα εκτέλεσης του συγκοινωνιακού έργου θα λαµβάνεται ίση µε τη µέση 
τιµή όπως ορίζεται από τις αρµόδιες τοπικές αρχές. Οι υπόλοιπες τιµές µονάδος, ορίζονται ως εξής: 
 

Τιµή µονάδος (σε ευρώ) ΤΑΞΙ Λεωφ. 
Μικρά 

Λεωφ. 
Μεγάλα 

Β: Κόστος ελαστικού 200 550 550 
Γ: Κόστος οχήµατος (χωρίς ΦΠΑ) 25.000 150.000 250.000 
∆: Ετήσιο κόστος ασφάλισης 1.200 3.000 3.000 
Ε: Ετήσιο κόστος οδηγού 25.000 30.000 30.000 
 
Τα τέλη κυκλοφορίας (Τ) ορίζονται κάθε χρόνο από το Υπουργείο Οικονοµικών 
 
Εκτιµώµενο κόστος δροµολογίου 
Με την εφαρµογή του µαθηµατικού τύπου για το συγκεκριµένο δροµολόγιο της παρούσας µελέτης για 
λεωφορείο 50 θέσεων, προέκυψε µέσο κόστος δροµολογίου περίπου 120€ χωρίς ΦΠΑ. 
 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…/12/2014 

 

 

 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

…../12/2014 

 

 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

...../12/2014 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Αρ.µελέτης :   21/2014 

Υπηρεσία:  Παροχή υπηρεσιών µεταφορά πολιτών για συµµετοχή σε 
εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προϋπ.   43.920,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 13% 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2014-2015 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

 

    ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ    

α/α  

δροµο-
λογίου 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

ΤΟΠΟΣ  

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΕΙ∆ΟΣ 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ 

ΜΕΣΟΥ 

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ  

ΜΙΚΡΗ ΚΛΙΣΗ 

(0-5%) 

ΕΚΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕ ΜΕΓΑΛΗ 

ΚΛΙΣΗ 

(>5%) 

ΣΥΝΟΛΟ 

ΑΠΟΣΤΑΣΗΣ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ (€) 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (€) 

1 Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
(AVIN) 

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΎ-
ΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
50 ΘΕΣΕΩΝ 

12 31 - 43 120,00 183 21.960,00 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΑΝΑ ΗΜΕΡΑ = 2 
43.920,00 

ΦΠΑ (13%) 
5.709,60 

ΣΥΝΟΛΟ 
49.629,60 

 

 
ΑΝΑΛΥΣΗ ∆ΙΑ∆ΡΟΜΗΣ 
7:00π.µ. Ή/ΚΑΙ 10:00π.µ.: Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ (2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ)-Λ.ΘΗΣΕΩΣ-Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ (∆ΡΟΣΙΑ-ΑΝΟΙΞΗ-ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ)- ΕΘΝΙΚΗ Ο∆ΟΣ-ΑΤΤΙΚΗ 
Ο∆ΟΣ-ΠΕΡΙΦ.ΥΜΜΗΤΟΥ-Λ.ΚΑΤΕΧΑΚΗ-Λ.ΚΟΚΚΙΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ. 

 

 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 

…/12/2014 

 

 

 

ΝΙΚΑ ∆ΗΜΗΤΡΑ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 

…../12/2014 

 

 

 

ΚΟΥΡΟΥΠΑΚΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ 

ΑΓΡ. ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 

...../12/2014 

Η ∆/ΝΤΡΙΑ Τ.Υ. 

 

 

ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ 

ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 

 

 

Αρ.µελέτης :   21/2014 

Υπηρεσία:  Παροχή υπηρεσιών µεταφορά 
πολιτών για συµµετοχή σε εκπαιδευτικές, 
πολιτιστικές και αθλητικές εκδηλώσεις 

Φορέας: ∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

Προϋπ.   43.920,00 € πλέον  Φ.Π.Α. 13% 

Πηγή:  Ίδιοι Πόροι 

Χρήση:  2014-2015 

 
 

 

ΕΙ∆ΙΚΗ  ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 
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 
πολιτών του ∆ήµου ∆ιονύσου για τη µεταφορά τους σε πολιτικτικές, αθλητικές και εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες. 

Το αντικείµενο της υπηρεσίας, που περιγράφεται αναλυτικά στον πίνακα του Προϋπολογισµού της 
παρούσας µελέτης περιλαµβάνει τη µεταφορά των πολιτών του ∆ήµου ∆ιονύσου από τις κατοικίες τους 
προς την Πανεπιστηµιούπολη. 
 
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 
∆ιακήρυξη και την προσφορά των αναδόχων, θα διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο και δεν µπορεί να 
περιέχει όρους αντίθετους προς το περιεχόµενο της Αναλυτικής ∆ιακήρυξης και της παρούσας. 

Η σύµβαση, που περιλαµβάνει λεπτοµερώς όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση 
της υπηρεσίας, καθώς και τα δικαιώµατα και τις υποχρεώσεις των συµβαλλοµένων µερών, καταρτίζεται 
µε βάση την κατακύρωση, την προσφορά και την προκήρυξη. 
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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 πολιτών µε τη λήξη 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 για την υπογραφή του σχετικού συµφωνητικού 
 
 
3. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 

3.1 Γενικά 

 Έκαστος ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της χρονιάς, κατά τις 
καθορισµένες ηµέρες και ώρες των δροµολογίων, τα απαιτούµενα λεωφορεία για τη µεταφορά των 
πολιτών για τα δροµολόγια που του έχουν ανατεθεί. 

 

3.2 ∆ροµολόγια – διαδροµές λεωφορείων 

α. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους πολίτες από συγκεκριµένες στάσεις, οι οποίες βρίσκονται 
επάνω στη διαδροµή που αναφέρεται στον Προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης και θα 
οριστικοποιηθούν κατά την υπογραφή της σύµβασης.  

β. Θα εκτελούνται µόνο δροµολόγια µετάβασης στην Πανεπιστηµιούπολη. Τα λεωφορεία µετά την 
εκτέλεση του καθορισµένου ηµερήσιου δροµολογίου θα αποδεσµεύονται. Η µη εκτέλεση της 
µεταφοράς δεν δικαιολογείται. Αναλόγως των απρόβλεπτων περιστάσεων θα πρέπει να  
αναζητείται άλλη εναλλακτική διαδροµή για την εκτέλεση του δροµολογίου.    

γ. Η ώρα αναχώρησης από την αφετηρία θα οριστικοποιηθεί µε την έναρξη της σύµβασης. Η τυχόν 
απόκλιση ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα 
δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων ή τον αριθµό 
των στάσεων θα γίνονται µόνο  κατόπιν σχετικής ανακοίνωσης στις στάσεις και µέσω της 
Ιστοσελίδας του ∆ήµου, από το Τµήµα Προµηθειών, αρκετές µέρες πριν την τροποποίηση του 
δροµολογίου. 

δ. Αν στην τελευταία στάση επί του Κόµβου της Λ. Κρυονερίου δεν υπάρχουν αρκετοί επιβάτες ώστε 
να απαιτείται η χρήση του 2ου λεωφορείου, δε θα εκτελείται αυτό το δροµολόγιο στις 7:00π.µ. και θα 
εκτελείται στις 10:00π.µ.  Σχετική ανακοίνωση για την ανωτέρω εναλλακτική θα υπάρχει σε όλες τις 
στάσεις και οι επιβάτες θα µπορούν να ενηµερώνονται από το Τµήµα Προµηθειών ή από την 
Ιστοσελίδα του ∆ήµου, κάθε µέρα,  για την πραγµατοποίηση ή µη του 2ου δροµολογίου στις 
10:00π.µ.  

ε. Αν στην τελευταία στάση  επί του Κόµβου της Λ. Κρυονερίου υπάρχουν αρκετοί επιβάτες ώστε να 
απαιτείται η χρήση και 3ου λεωφορείου, θα τηρείται σειρά προτεραιότητας των επιβατών. 
Απαγορεύεται αυστηρά η µεταφορά υπεράριθµων ή όρθιων επιβατών.  

 

3.3 Τήρηση ωραρίων 
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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 πολιτών. 

β. Το πρωί κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στην ορισµένη ώρα αναχώρησής του, στο καθορισµένο 
σηµείο συνάντησης. Σηµειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του οχήµατος στην αφετηρία, δεν 
υποκαθίσταται µε την έγκαιρη άφιξη του οχήµατος στο τέρµα. 

γ. Οι µεταφερόµενοι πολίτες 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.  

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχηµα περάσει από τα καθορισµένα σηµεία νωρίτερα από την 
καθορισµένη ώρα, είναι υποχρεωµένο να περιµένει µέχρι την καθορισµένη ώρα αναχώρησης. 

ε. 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 ή άφιξής του στο τέρµα, 
επιβάλλονται οι προβλεπόµενες κυρώσεις. 

στ. Οι σχετικές αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίµων επιβάλλονται από το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
του ∆ήµου ∆ιονύσου. 

 

3.4 Αντικατάσταση λεωφορείων  

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 µπολιτών 

µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

γ. Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο, που θα χρησιµοποιηθεί να είναι τέτοιας 

χωρητικότητας, η οποία ζητείται από τη προκήρυξη. 

δ Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα διαθέτει τα οχήµατα, που αναφέρονται στη σύµβασή του για τη 

µεταφορά των πολιτών και για τη µονιµότητα των οχηµάτων. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους µε 

άλλα χωρίς λόγο. Αντικατάσταση επιτρέπεται µόνο λόγω βλάβης του οχήµατος, στις περιπτώσεις όµως 

αυτές, τούτο γνωστοποιείται εγκαίρως στο Τµήµα Προµηθειών του ∆ήµου. 

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 και 
τους µεταφερόµενους πολίτες. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να διατηρεί αρχείο µε το προσωπικό και τις ώρες  εκτέλεσης των 
δροµολογίων, 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 δροµολογίου. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών για πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται 
στο ∆ήµο ∆ιονύσου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και 
διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο εκάστοτε εντεταλµένο πρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου 
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 περιόδου της σύµβασης δηµιουργηθούν νέες ανάγκες 
µεταφοράς για οποιονδήποτε λόγο, δύναται ο ∆ήµος να προβεί σε τροποποίηση υφισταµένων 
δροµολογίων την οποία έκαστος ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως. 

β. Οι ανάδοχοι παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι του ∆ήµου ∆ιονύσου, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των προβλεπόµενων στην παρούσα µελέτη δροµολογίων. 

 
4. Ο∆ΗΓΟΙ  

α. Οι µετακινήσεις των πολιτών θα γίνονται χωρίς τη συνοδεία συνοδών. 

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, 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 ∆ήµος ∆ιονύσου έχει δικαίωµα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού, αν αυτός/ή παρουσιάσει 
δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισµούς µε πολίτες, εφόσον τούτο καταγγελθεί 
έγγραφα και τεκµηριωµένα. Στην περίπτωση αυτή, ο ∆ήµος 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 οφείλουν να είναι ενδεδυµένοι 
ευπρεπώς και η συµπεριφορά τους προς τους πολίτες να είναι ευγενική, ήρεµη και σοβαρή. 

στ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθηµερινά από τον ∆ήµο 
∆ιονύσου και τον οδηγό, τόσο για την ώρα άφιξης στο τέρµα, όσο και αναχώρησης από την 
αφετηρία. 

 
5. ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΚΑΙ ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

α. Η µεταφορά των πολιτών θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο µε λεωφορεία ∆.Χ., που πληρούν τις 
προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόµοι, προεδρικά διατάγµατα, 
υπουργικές αποφάσεις και αστυνοµικές διατάξεις για τη µεταφορά πολιτών. 

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 το ∆ήµο ∆ιονύσου. Έκαστος 
ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστηµα αυτό στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 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 προϋπολογισµού της παρούσας µελέτης. 

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. Τα λεωφορεία που θα αναλάβουν το έργο της µεταφοράς 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. 

 

 
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 
καθ'όλη 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 πολιτών από τη στιγµή της επιβίβασής τους στο µεταφορικό µέσο, µέχρι την 
αποβίβαση στα συµφωνηµένα σηµεία-στάσεις, έχει ο οδηγός του οχήµατος. 

ε. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µεταφερόµενους πολίτες, 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 

∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΠΛΗΡΩΜΗ ΑΝΑ∆ΟΧΩΝ. 
 

7.1   Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της διακήρυξης δεν επιφέρει αλλαγή στην αποζηµίωσή τους, 
εφόσον διέρχεται από τις οριζόµενες στη σύµβαση στάσεις.  

7.2  Τα νέα δροµολόγια τα οποία προκύπτουν µετά τη δηµοσίευση της διακήρυξης κοστολογούνται κατ' αποκοπή. 
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 του Τιµολογίου της παρούσας µελέτης. 

7.3   Η πληρωµή των αναδόχων γίνεται σύµφωνα µε τη προσφορά τους. Η δαπάνη ανά δροµολόγιο και µήνα  δεν 
µεταβάλλεται και καθορίζεται από την κατ'αποκοπή τιµή προσφοράς του αναδόχου.  

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

- Βεβαίωση του Τµήµατος Προµηθειών για την πραγµατοποίηση των δροµολογίων.  
- Τιµολόγιο του αναδόχου 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα. 

Οι κρατήσεις και φόροι επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον ανάδοχο, ήτοι: 
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- ΤΑ∆ΚΥ 2% ( 1,5% υπέρ ΤΕΑ∆Υ και 0,5% Τ.Π.∆.Υ.) 
- Φόρος εισοδήµατος 8% στο καθαρό ποσό της αξίας  

 Ο Φ.Π.Α. 13% βαρύνει τον ∆ήµο.  
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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 του λεωφορείου  στην αφετηρία του το πρωί. 
γ. Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου στο τέρµα. 
δ. Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου και των στάσεων, εκτός από 

τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
ε. Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού στους πολίτες 
στ. Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν. 

8.2 Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο µεταφορέας κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου του ∆ήµου ∆ιονύσου και η εγγύηση καλής 
εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ του ∆ήµου  ∆ιονύσου 

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 ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 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 ∆ηµοτικού 
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 ∆ηµοτικού 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.∆/τος 28/1980. Κάθε άµεση 
ή έµµεση προκαλούµενη ζηµία του ∆ήµου ∆ιονύσου ή τυχόν διαφέρον που θα προκύψει 
καταλογίζεται σε βάρος του έκπτωτου αναδόχου. Ο καταλογισµός αυτός γίνεται ακόµη και 
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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.∆/τος 28/1980.  

9.4 Σε περίπτωση που η εκτέλεση δροµολογίου 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 ∆ΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ∆ΙΚΑΙΟ  

10.1 Η σύµβαση διέπεται από το ελληνικό ∆ίκαιο. 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) «∆ικαστική 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 ∆εκεµβρίου 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.  
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