
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 
ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
ΔΗΜΟΥ ΑΜΦΙΛΟΧΙΑΣ  
(ΚΕ.Κ.Α.Δ.Α.) Ν.Π.Δ.Δ. 

Αμφιλοχία 11-10-2021 

θέμα: «Απ’ ευθείας ανάθεση για την μεταφορά 
των νηπίων στον ΔΠΣ Εμπεσού για τη 
σχολική χρονιά 2021- 2022 (Χρονικό διάστημα 
από την υπογραφή της σύμβασης έως 
31-7-2022 συν. αξίας # 19.743,36 € # » 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 

Η παρούσα μελέτη αφορά τη μεταφορά των νηπίων της Δημοτικής Ενότητας Ινάχου του δήμου 
Αμφιλοχίας για το σχολικό έτος 2021- 2022 (Χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης 
έως 31-7-2022) 
Το συνολικό κόστος ανέρχεται στις 19743,36  ευρώ με Φ.Π.Α. και θα βαρύνει τον ΚΑ 15- 6413.001 
Μεταφορά νηπίων προϋπολογισμού Έτους 2021-22. 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 
 

Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
2021 

ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
2022 

ΚΑΘΑΡΗ 
ΑΞΙΑ 
ΔΡΟΜΟΛ
ΟΓΙΟΥ 

ΣΥΝΟΛΟ ΦΠΑ 13 % ΣΥΝΟΛΟ 

1   
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣ
ΟΣ (το πρωί) –  
ΕΜΠΕΣΟΣ -  
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ 
(Μεσημέρι) 

50 132 24,00 € 4368 € 567,84 € 4935,84 € 

2  
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ-ΕΜΠΕΣ
ΟΣ (το πρωί) –  
ΕΜΠΕΣΟΣ -  
ΧΑΛΚΙΟΠΟΥΛΟ 
(Μεσημέρι 

50 132 24,00 4368 € 567,84 € 4935,84 € 

3 ΘΥΑΜΟΣ—ΕΜΠΕΣΟΣ 
πρωϊ-ΕΜΠΕΣΟΣ 
–ΘΥΑΜΟΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
το μεσημέρι 

50 132 24,00 € 4368 € 567,84 € 4935,84 € 

4 ΣΤΑΘΑ—ΕΜΠΕΣΟΣ 
πρωϊ-ΕΜΠΕΣΟΣ 
–ΣΤΑΘΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 
το μεσημέρι  

50 132 24,00 4368 € 567,84 € 4935,84 € 

 ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ   
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
ΜΕ ΦΠΑ 
(ΓΙΑ 182 ΠΕΡΙΠΟΥ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ) 

                          182 24,00 € 17472 €  2271,36 € 19743,36 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
 

1. ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΩΝ ΝΗΠΙΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ 
 1.1 Γενικά 
Ο μειοδότης αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς (μέχρι Ιούλιο 
2022), κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας του παιδικού σταθμού, τα οχήματα για τη μεταφορά  



των νηπίων. Υποχρεώνεται δε, να ακολουθεί τα δρομολόγια. 
1.2 Δρομολόγια – διαδρομές  οχημάτων 
α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει το νήπιο από τον τόπο κατοικίας του που έχει δηλώσει ο 
κηδεμόνας στον παιδικό. 
1.3 Τήρηση ωραρίων 
α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο μειοδότης πρέπει να δώσει 
ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου. 
β. Για την αναχώρηση από τον Παιδικό Σταθμό , κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του Παιδικού 
Σταθμού το μεσημέρι ή στον χώρο της κατοικίας του κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί κάθε πρωί . 
δ. Τα μεταφερόμενα νήπια οφείλουν να βρίσκονται το πρωί έγκαιρα στο καθορισμένο σημείο (τόπο κατοικίας 
τους ), 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. 
 
1.4 Προσωπικό του αναδόχου 
α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα(ταξί) κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τον/την 
συνοδό αν υπάρχει, τους μεταφερόμενους νήπια. 
β. Ο μειοδότης είναι υποχρεωμένος να διατηρεί κατά τις ώρες εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των 
νηπίων 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 στο υπεύθυνο του παιδικού σταθμού, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 
καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στο Δ.Σ. του Ν.Π. την επιβολή των 
προβλεπόμενων κυρώσεων. 
δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη παρούσα και τις 
ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 
 
1.5 Τροποποίησες των δρομολογίων 
α. Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια της σχολικής περιόδου δημιουργηθούν νέες ανάγκες μεταφοράς για 
οποιονδήποτε λόγο, δύναται το Ν.Π. να προβεί σε τροποποίηση υφισταμένων δρομολογίων την οποία έκαστος 
ανάδοχος αποδέχεται άνευ αντιρρήσεως. 
β. Οι μειοδότες παραιτούνται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι του Ν.Π. , σε περίπτωση κατάργησης ή 
σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

2. ΟΔΗΓΟΙ - ΣΥΝΟΔΟΙ 
α. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων(ταξί) ή λεωφορείου θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου 
οριζόμενα προσόντα (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.). β. 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. 
γ. Ο υπεύθυνος του παιδικού σταθμού έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού, αν αυτός/ή 
παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με τα νήπια, εκπαιδευτικούς ή 
γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, το Ν.Π. 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, δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί των οχημάτων(ταξί) οφείλουν να είναι 
ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τα νήπια, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι 
ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 
ε. Θα τηρείται κατάσταση από την προϊσταμένη (υπεύθυνη του Σταθμού) για τα δρομολόγια 

 



3.ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 
α. Η μεταφορά των νηπίων θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με επιβατικά οχήματα Ι.Χ.(ταξί), που 
πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά 
διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές διατάξεις για τη μεταφορά των νηπίων, 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. Επίσης, θα διαθέτουν 
κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 
γ. Τα οχήματα(ταξί) θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι. Η προσφορά των 
διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων. 
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 οχήματα που θα αναλάβουν το έργο της 
μεταφοράς νηπίων 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 «β» 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, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

3. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 

α. Κάθε 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 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 νηπίων από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, 
μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός του 
οχήματος. 
ε. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τα νήπια, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί 
βρίσκονται μέσα στα οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑ ΚΑ 15-6413.001 Μεταφορά νηπίων προϋπολογισμού Έτους 2021-22 . Η 
υπηρεσία θα διενεργηθεί με τις διατάξεις του Ν.4412/2019 με απευθείας ανάθεση σύμφωνα με το άρθρο 
118. 

Η πρόεδρος 

Ζωή Ντρούτση 


