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Θέµα : «Πρόσκληση για κατάθεση
που παρατείνονται µέχρι 31

ΣΧΕΤ.  Η υπ.αριθµ.27/1287/01

Περιφέρειας Ηπείρου (Α∆Α : 

Σας γνωρίζουµε ότι
Επιτροπής εγκρίνεται η παράταση
µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας
αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων
την ηµεροµηνία αυτή, βάσει
Α’159), όπως τροποποιήθηκε
2017), σύµφωνα µε τους συνηµµένους

Κατόπιν τούτου σας
λόγο, εφόσον δεν αποδέχεστε
δήλωση περί µη αποδοχής
06-2017 και δεν επιθυµείτε να

Όσοι από τους µεταφορείς
παρακαλούνται όπως καταθέσουν
Παραρτήµατος  Ι, το συντοµότερο
ηµερών από την λήψη της παρούσας
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                        Ιωάννινα, 11 Σεπτεµβρίου 2017

          Αριθ. Πρωτ.: οικ. 9

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

 

  

  

για κατάθεση ∆ικαιολογητικών Συµβάσεων Μεταφοράς
µέχρι 31-12-2017» 

.27/1287/01-09-2017 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής
Α∆Α : ΩΣΚΜ7Λ9-ΑΙΗ) 

 

 

γνωρίζουµε ότι σύµφωνα µε την σχετική απόφαση
η παράταση, έως την 31-12-2017, όλων
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης

Ιωαννίνων, οι οποίες ήταν σε ισχύ την 30η-06-2017 

βάσει των διατάξεων του άρθρου 63 του Ν
τροποποιήθηκε µε το άρθρο 108 του Ν. 4485/2017 (

τους συνηµµένους στην σχετική απόφαση Πίνακες

σας καλούµε όπως, σε κάθε περίπτωση και
αποδέχεστε την παράταση, να προσκοµίσετε

ς της παράτασης του δροµολογίου το οποίο
επιθυµείτε να εκτελέσετε πλέον. 

τους µεταφορείς αποδέχονται την παράταση
όπως καταθέσουν επικαιροποιηµένα τα δικαιολογητικά
συντοµότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση όχι
της παρούσας. 

                                                                                    Ο Περιφερειάρχης

 

 

 

                                         Αλέξανδρος Καχριµάνης

              ΠΡΟΣ : ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ

 

Σεπτεµβρίου 2017 

95061/8036 

  

Μεταφοράς Μαθητών 

Οικονοµικής Επιτροπής της 

απόφαση της Οικονοµικής 
όλων των συµβάσεων 
Εκπαίδευσης, χωρικής 

2017 και όπως ίσχυαν 
του Ν. 4415/2016 (ΦΕΚ 

. 4485/2017 (ΦΕΚ 114/Α/4-8-

Πίνακες.  

περίπτωση και για οποιοδήποτε 
προσκοµίσετε άµεσα υπεύθυνη 

οποίο ήταν σε ισχύ 30-

παράταση της σύµβασης, 
δικαιολογητικά του 

περίπτωση όχι πέραν των  20 

 

Περιφερειάρχης Ηπείρου 

Αλέξανδρος Καχριµάνης 

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ   
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ∆ΕΚΤΩΝ                                                       

1. ΑΛΕΞΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ      63. ΤΑΣΟΥΛΑΣ  ΑΛΕΞ                                                 
   

2. ΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  Α.Ε.     64. ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΠΑΝ.                                                        
   

3. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ          65.  ΤΑΣΟΥΛΑΣ ΧΡΗΣΤ. 
4. ΒΕΡΛΕΤΗΣ ΜΙΧΑΗΛ          66.  ΤΑΤΣΗΣ  ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
5. ΒΙΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ                  67.  ΤΖΑΛΛΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

6. ΒΛΑΝΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ            68.  ΤΖΙΑΒΑΡΑΣ ΖΗΣΗΣ 

7. ΒΛΑΧΟΘΑΝΑΣΗΣ ΕΥΣΤΑΘ.          69.  ΤΖΙΟΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

8. ΒΟΥΡ∆ΟΥΚΑΣ  ΑΝ∆ΡΕΑΣ    70.  ΕΝΩΣΗ (ΤΖΩΡΤΖΗΣ-ΚΟΚΚΙΝΗΣ-ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ) 

9. ΓΙΑΝΝΗΜΕΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ    71.  ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

10. ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΠΕΤΡΟΣ    72.  ΤΡΙΧΑ ΓΕΩΡΓΙΑ 

11. ΓΚΟΥΓΙΑΝΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ    73.  ΤΣΙΛΙΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 

12. ΓΚΡΕΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ    74.  ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ ΚΤΕΛ  Α.Ε. 

13. ΓΟΥΣΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ    75.  ΦΑΤΕΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

14. ΓΟΥΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ     76.  ΦΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 

15. ΓΡΑΒΑΝΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ     77.  ΧΗΡΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

16. ΓΡΑΒΑΝΗΣ ΖΗΣΗΣ     78.  ΧΗΤΟΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ 

17. ∆ΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     79. ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΑΣΤΙΚΟΥ ∆ΙΚΑΙΟΥ (ΝΑΣΟΥΛΑΣ ΑΘ.)                                    

18. ΖΗΚΑΣ Χ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ      

19. ΚΑΚΑΒΟΣ ΜΙΛΤΙΑ∆ΗΣ      

20. ΚΑΡΕΤΣΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ      

21. ΚΑΣΣΑΡΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΣ      

22. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ     

23. ΚΑΤΣΙΚΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ 

24. ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΟΣ ΠΕΡΙΚΛΗΣ 

25. ΚΕΝΤΡΟΣ ΧΑΡΙΛΑΟΣ 

26. ΚΙΤΣΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

27. ΚΙΤΣΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 

28. ΚΟΚΚΙΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

29. ΚΟΛΟΒΟΣ ΘΩΜΑΣ 

30. ΚΟΛΟΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

31. ΚΟΥΡΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

32. ΚΟΥΡΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

33. ΚΥΡΤΖΟΓΛΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ 

34. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

35. ΚΩΣΤΟΥΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

36. ΛΑΓΟΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

37. ΛΑ∆ΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ 

38. ΛΑΠΡΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

39. ΛΕΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

40. ΛΟΥΤΣΙΑΡΗΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΕ 

41. ΛΩΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

42. ΛΩΛΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

43. ΜΑΡΚΟΥΛΑΣ ΣΠΥΡΙ∆ΩΝ 

44. ΜΑΡΤΙΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

45. ΜΗΤΣΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

46. ΜΗΤΣΙΚΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

47. ΜΠΑΚΑΡΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

48. ΜΠΑΛΑΤΣΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 

49. ΜΠΑΣΟΥΝΑ ΕΥΤΥΧΙΑ 

50. ΜΠΛΙΘΙΚΙΩΤΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

51. ΝΑΣΟΥΛΑ Π. 

52. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

53. ΝΟΥΣΗΣ ΗΛΙΑΣ 

54. ΠΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

55. ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

56. ΠΑΥΛΟΥ ΙΩΝΑΝΝΗΣ 

57. ΠΡΙΑΒΟΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 

58. ΣΙΟΥΠΟΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ 

59. ΣΙΟΥΤΑΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

60. ΣΙΟΥΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

61. ΣΠΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 

62. ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝ∆ΡΕΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΓΙΑ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΩΣ 

31-12-2017 : 

 

1. Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την 
κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν 
έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κανέναν από τους λόγους 
της παρ. 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 ήτοι: α) συµµετοχή σε εγκληµατική 
οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα 

συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης 
εγκλήµατος, ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή 
χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας 
ανθρώπων. 

Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου 
εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών 
(Ο.Ε. και Ε.Ε.)και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του 
προηγούµενου εδαφίου  αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούµενου 
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των 
προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

2. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να 

προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις 
υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και 
επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 

 

∆ιευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας αφορά: 

• Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην 
Ελλάδα, Οργανισµούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. 

• Όλους τους απασχολούµενους στην επιχείρηση, µε οποιαδήποτε σχέση 
εργασίας, που είναι ασφαλισµένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισµό. 

• Όσους είναι ασφαλισµένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελµατίες σε 
ασφαλιστικούς οργανισµούς. 
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3. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου 
εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να 

προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και, επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης 
πτώχευσης (υποβάλλεται µόνο από ΑΣΤΙΚΟ και ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΟ). 

 

3. Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας σε ισχύ, των λεωφορείων, των ∆.Χ. 

επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που χρησιµοποιούνται  για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.  

4. Φωτοαντίγραφα πρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο. σε ισχύ, από τα 

οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) 

διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών. 

5. Φωτοαντίγραφα  ασφαλιστηρίων συµβολαίων σε ισχύ. 

6. Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης σε ισχύ (και οδηγών εφόσον έχει 
δηλωθεί ότι θα χρησιµοποιηθούν). 

7. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα µε το όχηµα και για τους 
οδηγούς  σε περίπτωση που απασχολούνται και φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού 
µεταφορέα (ΚΤΕΛ, λεωφορεία και όχι για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων που είναι 
ενταγµένα σε νοµικά πρόσωπα). 

8.  Εγγυητική καλής εκτέλεσης της σύµβασης, για το διάστηµα της παράτασης (τα ποσά 

ανά  ανάδοχο/µεταφορέα και ανά σύµβαση εµφανίζονται αναλυτικά στους συνηµµένους 
πίνακες της προαναφερόµενης απόφασης). 

∆ιευκρινίζεται ότι: 

- Όλα τα ως άνω αναφερόµενα δικαιολογητικά υποβάλλονται κατά τα οριζόµενα 

στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 

- Η επιστροφή των εγγυητικών καλής εκτέλεσης που υποβλήθηκαν κατά την 
υπογραφή της αρχικής σύµβασης, θα επιστραφούν µετά την κατάθεση των νέων 
εγγυητικών για το διάστηµα της παράτασης. Η ηµεροµηνία λήξης τους                                       
θα αφορά διάστηµα τουλάχιστον δύο µηνών από τη λήξη της σύµβασης, δηλ. ο 
χρόνος λήξης τους θα είναι τουλάχιστον ή 28η Φεβρουαρίου 2018. 
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