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ΣΔΥΝΙΚΗ ΔΚΘΔΗ  

ην πιαίζην ηεο πξνζπάζεηαο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ λα αλαβαζκίζεη ηηο παξερόκελεο 

ππεξεζίεο πξνο ηνπο πνιίηεο θαη παξάιιεια γηα ηελ βειηίσζε ηεο πνηόηεηαο δσήο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, ειήθζε πξσηνβνπιία ιεηηνπξγίαο κηα λέαο γξακκήο Αζηηθήο πγθνηλσλίαο κε 

ζηόρν ηελ εμππεξέηεζε ηεο απμεκέλεο αζηηθήο θηλεηηθόηεηαο ζην δήκν. Σα δξνκνιόγηα ζα 

πξαγκαηνπνηεζνύλ κε αλάζεζε ζε νηθνλνκηθό θνξέα κε ηα αληίζηνηρα πξνζόληα, κεηά από 

αλνηθηό δηαγσληζκό. 

Η δηαδξνκή κε ηελ ραξαθηεξηζηηθή νλνκαζία «Κίηξηλε Γξακκή», εμππεξεηεί δηαδξνκή 

πνπ έρεη κήθνο 7,0 ρηιηόκεηξα (πιήξεο δξνκνιόγην) θαη πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ην δξνκνιόγην 

Αθεηεξία – ΚΣΔΛ, Ρ. Φεξαίνπ, Δπηκελίδνπ, Κξηηζάο, Κ. Καξακαλιή, Κπθιηθόο Κόκβνο 

Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Λαζηζίνπ, Κ. Καξακαλιή, Λαηνύο, Ρνύζνπ Καπεηαλάθε, Αθηή Νεάξρνπ, 

. Βεληδέινπ, Πιαηεία Δι. Βεληδέινπ, Ρνύζνπ Κνπλδνύξνπ, Μ. θαθηαλάθε, Αθηή Παπά Νηθ. 

Παγθάινπ, Αθηή Θεκηζηνθιένπο, Αθηή Ι. Κνύλδνπξνπ, Κ. Παιαηνιόγνπ, Α. Παπαλδξένπ, 

Διεπζ. Πιαηάθε, Γλώζεσο, Θενδσξάθε, Μίλσνο, Πεξηθ. Οδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ – Δινύληαο, Α. 

Παπαλδξένπ, Δπηκελίδνπ, Πεγάζνπ, Σέξκα - ΚΣΔΛ. 

Η ζρεδηαδόκελε δξάζε αλαθέξεηαη ζε δεθαεμάσξε (16 ώξεο) ιεηηνπξγία θαηά ηελ 

δηάξθεηα νιόθιεξεο ηεο εβδνκάδαο (Γεπηέξα έσο Κπξηαθή). Οη ώξεο πνπ ζα εθηεινύληαη ηα 

δξνκνιόγηα θαζώο θαη νη ζηάζεηο πνπ ζα ηεξνύληαη θαίλνληαη ζηα Παξαξηήκαηα Ι θαη ΙΙ ηεο 

παξνύζαο, αληίζηνηρα.  

Οη δεκόηεο ζα κπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηελ Αζηηθή πγθνηλσλία ρσξίο λα πιεξώλνπλ 

θάπνην θόκηζηξν θαη ν Γήκνο Αγίνπ Νηθνιάνπ ζα θαηαβάιεη ην θόζηνο ιεηηνπξγίαο ησλ 

Λεσθνξείσλ ζηνλ αλάδνρν νηθνλνκηθό θνξέα. 

Σν θόζηνο ηεο δαπάλεο ζα αληηκεησπηζηεί από Δπηρνξήγεζε ΤΠΔ θαη ε Τπεξεζία είλαη 

εγγεγξακκέλε κε Κ.Α. 70-6413.01 ζηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ Έηνπο 2022. 

Παξαθάησ παξνπζηάδεηαη ε κέζνδνο θνζηνιόγεζεο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, νη 

παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππόςε ζηνπο ππνινγηζκνύο θαζώο θαη ηα απνηειέζκαηα ησλ 

ππνινγηζκώλ. 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 
Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 12864/21-09-2022 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:  125/2022 

ΠΡΟΫΠ.: 172.371,36€ 

ΠΗΓΗ: Δπισοπήγηζη ΤΠΔ 
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1. Μεθοδολογία κοζηολόγηζηρ ηος μεηαθοπικού έπγος 

ηελ παξνύζα ελόηεηα παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ε κεζνδνινγία γηα ηνλ ππνινγηζκό ηνπ 

κνλαδηαίνπ θόζηνπο ζρεηηθά ηελ εθηέιεζε ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ αλά δηαλπόκελν ρηιηόκεηξν. 

Με βάζε ηελ ηηκή πνπ ζα πξνθύςεη, ζηε ζπλέρεηα ππνινγίδεηαη ην θόζηνο αλά δξνκνιόγην, 

θαζώο θαη ην κεληαίν θόζηνο γηα ηελ ιεηηνπξγία ησλ δύν λέσλ γξακκώλ. 

ηε ζπλέρεηα θαηαγξάθνληαη νη βαζηθέο παξαδνρέο θαη παξάκεηξνη κε βάζε ηηο νπνίεο 

πξαγκαηνπνηνύληαη νη ππνινγηζκνί. 

Βαζικέρ παπαδοσέρ και παπάμεηποι 

Οη παξαδνρέο θαη παξάκεηξνη πνπ ιακβάλνληαη ππόςε γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ θόζηνπο ηνπ 

κεηαθνξηθνύ έξγνπ δηαθξίλνληαη ζε ηξεηο βαζηθέο θαηεγνξίεο: 

 Υαξαθηεξηζηηθά θίλεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη θόζηνο νδεγνύ  

 Κόζηνο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ 

 Γεληθά ιεηηνπξγηθά έμνδα (overhead) ησλ ΚΣΔΛ 

Οη ηηκέο θόζηνπο πνπ θαηαγξάθνληαη αλά θαηεγνξία πξνέξρνληαη από εθηηκήζεηο θαζώο θαη από 

ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία πνπ βξίζθνληαη ζηελ ΚΤΑ 50025 ηνπ 2018 «Μεηαθνξά καζεηώλ 

δεκόζησλ ζρνιείσλ από ηηο πεξηθέξεηεο» (ΦΔΚ Β’ 4217/2018). εκεηώλεηαη όηη ζηηο ηηκέο δελ 

ζπκπεξηιακβάλεηαη  Φ.Π.Α.  

2. Υαπακηηπιζηικά κίνηζηρ λεωθοπείος και κόζηορ οδηγού 

2.1 Μέζη διάνςζη λεωθοπείος 

Η κέζε δηάλπζε ηνπ ιεσθνξείνπ, απνηειεί βαζηθή παξάκεηξν ζηε κεζνδνινγία θνζηνιόγεζεο 

ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, θαζόηη είλαη ην κέγεζνο κε ην νπνίν εθηηκάηαη ην κνλαδηαίν θόζηνο αλά 

ρηιηόκεηξν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε. Η κέζε εηήζηα δηάλπζε ελόο αζηηθνύ ιεσθνξείνπ πνπ 

ζπκκεηέρεη ζηελ εθηέιεζε ησλ ελ ιόγσ δξνκνινγίσλ, εθηηκάηαη όηη είλαη: 81.536 Km. Η κέζε 

δηάλπζε πξνθύπηεη σο εμήο: 16h x 7εκ x 52εβδ = 5.824h. 

Η κέζε ηαρύηεηα θίλεζεο ππνινγίδεηαη ζε 14,00km/h (βι. 2.2) νπόηε: 

5.824h x 14,00km/h = 81.536 Km 

2.2 Οδήγηζη και μέζη ηασύηηηα κίνηζηρ 

Σα δξνκνιόγηα πνπ πξόθεηηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ βξίζθνληαη εληόο ηεο αζηηθήο πεξηνρήο ηνπ 

Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ πξνέθπςαλ από ηε ιεηηνπξγία ησλ κηθξώλ 

ιεσθνξείσλ ζηελ πόιε ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ κέρξη ζήκεξα, ε κέζε ηαρύηεηα θίλεζεο ησλ 

νρεκάησλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ρξόλνπ ησλ ζηάζεσλ ιακβάλεηαη ίζε κε 14,00 Km/h. Η 

ηαρύηεηα απηή πξνθύπηεη σο εμήο:  
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Κίηξηλε γξακκή: ζπλνιηθή δηαλπζείζα απόζηαζε 2 δξνκ/h x 7,00km x 1 ιεσθ = 14,00 km/h 

2.3 Απαζσόληζη και κόζηορ οδηγού 

Αλαθνξηθά κε ηελ απαζρόιεζε θαη ην θόζηνο ηνπ νδεγνύ ιακβάλνληαη ππόςε ηα 

αλαγξαθόκελα ζηελ ΚΤΑ:  

 Ηκεξήζηα Απαζρόιεζε Οδεγνύ: 8 ώπερ 

 Μέζνο όξνο εκεξώλ απαζρόιεζεο νδεγνύ αλά κήλα: 22,5 ημέπερ 

 Απαζρόιεζε αλά έηνο: 11 μήνερ 

 Μηθηό κεληαίν θόζηνο νδεγνύ: 1.785,71 €  

 Μηθηό εηήζην θόζηνο νδεγνύ γηα 14 κήλεο 25.000,00 € 

 ρεηηθή δηάλπζε αλά κεληαία απαζρόιεζε: Τπνινγίδεηαη σο εμήο: (22,5 εκ. απ./κήλα) x 

8 ώξεο x 14,00km/h = 2.520,00km 

 ρεηηθή δηάλπζε αλά έηνο: ππνινγίδεηαη σο εμήο: 2.520,00 km Υ 11κήλεο = 

27.720,00km 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο νδεγνύ αλά ρηιηόκεηξν, πξνθύπηεη από ην κηθηό εηήζην θόζηνο ηνπ νδεγνύ 

ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεηηθή δηάλπζε αλά έηνο. 

Κόζηορ οδηγού: 25.000,00 €/  27.720,00Km = 0,902 €/Km 
 

3. Λειηοςπγία και ζςνηήπηζη λεωθοπείος 

3.1 Απόζβεζη λεωθοπείος 

ρεηηθά κε ηελ απόζβεζε ηνπ ιεσθνξείν ιακβάλεηαη ππόςε ην θόζηνο θηήζεο θαηλνύξηνπ 

Αζηηθνύ ιεσθνξείνπ κήθνπο 8 κέηξσλ. Παξά ην γεγνλόο όηη ε δηάξθεηα δσήο ελόο ιεσθνξείνπ 

είλαη ηα 27 έηε, ν ππνινγηζκόο ηεο απόζβεζεο πξαγκαηνπνηείηαη γηα 15 έηε, ζύκθσλα κε ηνλ 

ηξόπν ππνινγηζκνύ ησλ απνζβέζεσλ πνπ θαηαγξάθεηαη ζηελ ΚΤΑ.  

 Κόζηνο θηήζεο ιεσθνξείνπ (ηηκή θαηλνύξηνπ): 150.000 € 

 Έηε απόζβεζεο Λεσθνξείνπ: 15 έηη 

 Δηήζην θόζηνο απόζβεζεο: 10.000 € 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο απόζβεζεο ηνπ ιεσθνξείνπ αλά ρηιηόκεηξν πξνθύπηεη από ην εηήζην 

θόζηνο απόζβεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηε κέζε εηήζηα δηάλπζε ηνπ ιεσθνξείνπ. 

Κόζηορ απόζβεζηρ ανά λεωθοπείο: 10.000 € / 81.536Km = 0,123 €/Km 

3.2 ςνηήπηζη 

Αλαθνξηθά κε ην θόζηνο ζπληήξεζεο ιακβάλεηαη εθηίκεζε γηα ηηο δαπάλεο ζπληήξεζεο αλά 

100.000 ρικ.  
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 Δθηίκεζε θόζηνπο ζπληήξεζεο αλά 100.000 Km: 11.800 € 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο ζπληήξεζεο αλά ρηιηόκεηξν, πξνθύπηεη από ην ζπλνιηθό θόζηνο 

ζπληήξεζεο ζε ζπλάξηεζε κε ηελ ζρεηηθή δηάλπζε.  

Κόζηορ ζςνηήπηζηρ: 11.800 €/ 100.000 Km = 0,118 €/Km 

3.3 Λιπανηικά 

 Καηαλάισζε  ιηπαληηθώλ: 3Lt/1000 Km 

 Σηκή αλά ιίηξν ιηπαληηθνύ:  3,63 €/Lt 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο ησλ ιηπαληηθώλ αλά ρηιηόκεηξν, πξνθύπηεη από ην ζπλνιηθό θόζηνο ησλ 

απαηηνύκελσλ ιίηξσλ ιηπαληηθνύ, ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεηηθή δηάλπζε ζηελ νπνία 

θαηαλαιώλνληαη. 

Κόζηορ λιπανηικών: (3 Lt x 3,63 €/Lt) / 1000 Km = 0,011 €/Km 

3.4 Δλαζηικά 

Με βάζε ηνλ πίλαθα ζπληειεζηώλ θόζηνπο ειαζηηθώλ, πνπ βξίζθεηαη ζηελ ΚΤΑ, ε 

θαηαλάισζε (αξηζκόο ειαζηηθώλ αλά ρηιηόκεηξν) γηα κηθξό ιεσθνξείν θαη γηα ιεηηνπξγία εληόο 

πόιεσο, είλαη 0,0000793. Σν θόζηνο ειαζηηθνύ ζπκθώλα κε ηελ ΚΤΑ είλαη 550 €.  

Σν κνλαδηαίν θόζηνο ειαζηηθώλ αλά ρηιηόκεηξν πξνθύπηεη από ην θόζηνο ειαζηηθνύ ζε 

ζπλάξηεζε κε ηνλ αξηζκό ειαζηηθώλ αλά ρηιηόκεηξν. 

Κόζηορ ελαζηικών: 550 € x  0,0000793 = 0,044 €/Km 

3.5 Καύζιμα 

Η κέζε θαηαλάισζε θαπζίκνπ βαζίδεηαη ζηα ζηνηρεία ηεο ΚΤΑ γηα κηθξό ιεσθνξείν εληόο 

πόιεο. Η ηηκή αλά ιίηξν θαπζίκνπ αθνξά ζηε κέζε ηηκή ιηαληθήο γηα ην Ννκό Λαζηζίνπ ρσξίο 

ην Φ.Π.Α. θαη αληιείηαη από ην «Γειηίν Δπηζθόπεζεο Σηκώλ Καπζίκσλ» ηνπ Τπνπξγείνπ 

αλάπηπμεο θαη αληαγσληζηηθόηεηαο.  

 

 Σύπνο θαπζίκνπ: DIESEL 

 Καηαλάισζε θαπζίκνπ: 20,3Lt/100km 

 Σηκή αλά ιίηξν θαπζίκνπ: 1,835 € 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο θαπζίκνπ αλά ρηιηόκεηξν πξνθύπηεη από ην ζπλνιηθό θόζηνο 

θαηαλάισζεο θαπζίκσλ αλά 100 ρηιηόκεηξα ζε ζπλάξηεζε κε ηε ζρεηηθή δηάλπζε. 

Κόζηορ καςζίμων: (20,3 lt x 1,835 €) / 100Km = 0,372 €/Km 

3.6 Άλλα εηήζια κόζηη για ηην λειηοςπγία ηος λεωθοπείος 

Σα παξαθάησ θόζηε απνηεινύλ εθηηκήζεηο θαη βξίζθνληαη εληόο ησλ κέγηζησλ νξηαθώλ ηηκώλ 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ ΚΤΑ: 
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 Σέιε θπθινθνξίαο: 210 € 

 Φύιαμε νρήκαηνο: 400 € 

 Αζθάιηζηξα: 3.000 € 

Σν κνλαδηαίν θόζηνο ηειώλ θπθινθνξίαο, θύιαμεο θαη αζθάιηζεο ηνπ ιεσθνξείνπ αλά 

ρηιηόκεηξν, πξνθύπηεη από ην ζύλνιν ηνπ εηήζηνπ θόζηνπο ησλ παξαπάλσ (3610€)  ζε 

ζπλάξηεζε κε ηε κέζε εηήζηα δηάλπζε ηνπ ιεσθνξείνπ. 

Άλλα εηήζια κόζηη: 3.610 €/81.536 Km = 0,044 €/Km 

4. Γενικά έξοδα 

Με βάζε ηελ ΚΤΑ, ηα Γεληθά έμνδα, πνπ ζπκπεξηιακβάλνπλ ηα θόζηε ηεο Γηνίθεζεο, ηνπ 

Γξαθείνπ θίλεζεο, ηνπ Λνγηζηεξίνπ, ηηο δαπάλεο εηζηηεξίσλ θαη δηαρείξηζεο, ππνινγίδνληαη σο 

ην 1/4 ηνπ αζξνίζκαηνο ηνπ ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο ηνπ ιεσθνξείνπ, ηνπ θόζηνπο ηνπ 

ιεσθνξείνπ θαη ηνπ θόζηνπο ησλ νδεγώλ. 

 Κόζηνο Οδεγώλ: 0,902€/Km 

 Κόζηνο ιεσθνξείνπ (απνζβέζεηο, άιια εηήζηα θόζηε): 0,167€/Km (απνζβέζεηο: 

0,123 + άιια εηήζηα θόζηε: 0,044) 

 Κόζηνο ιεηηνπξγίαο ιεσθνξείνπ (ζπληήξεζε, ιηπαληηθά, ειαζηηθά, θαύζηκα): 0,536 

€/km (ζπληήξεζε: 0,118 + ιηπαληηθά: 0,011 + ειαζηηθά: 0,044 + θαύζηκα: 0,363) 

Γενικά έξοδα (overhead): (0,902+0,167+0,536=1,605€/Km)      

                                     1,605€/Km x 1/4 = 0,401 €/Km 

Αποηελέζμαηα ςπολογιζμών 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαηαγξάθνληαη ηα απνηέιεζκα ησλ ππνινγηζκώλ αλαθνξηθά κε ην 

εθηηκώκελν θόζηνο αλά ρηιηόκεηξν θαη αλά ώξα. 

 

α/α Καηηγοπία 

Κόζηορ ανά 

Υιλιόμεηπο 

(ζε €) 

1 Οδεγόο 0,902 

2 Απόζβεζε ιεσθνξείνπ 0,123 

3 πληήξεζε 0,118 

4 Ληπαληηθά 0,011 

5 Διαζηηθά 0,044 

6 Καύζηκα 0,372 

7 Άιια θόζηε (ηέιε, θύιαμε, αζθάιηζε) 0,044 

8 Γεληθά έμνδα 0,401 

 

ύνολο: 2,015 
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ύκθσλα κε ηελ ΚΤΑ ην ζύλνιν ησλ παξαπάλσ δαπαλώλ επηβαξύλεηαη θαηά 15% γηα ηελ 

θάιπςε ηπρόλ απξόβιεπησλ εμόδσλ θαη ηνπ εύινγνπ θέξδνπο . 

 

Δπνκέλσο: 2,015 x 0,15 = 0,302            2,015€/km+ 0,302 = 2,32€/km 

 

 

Με βάζη ηα παπαπάνω: 
 

Απόζηαζη (ζε km) ανά ημέπα  

7 km x 29 Γξνκνιόγηα = 203 km / ημέπα 

ΤΝΟΛΙΚΗ ΑΠΟΣΑΗ (ζε km) για ηο ζύνολο ηηρ ςπηπεζίαρ  

203 km / εκέξα x (12 κήλεο x 30,5 εκέξεο) = 74.298,00 km 

Κόζηορ εκηέλεζηρ πλήποςρ δπομολογίος ζηη «Κίηπινη Γπαμμή»  

7 km x 2,32€ = 16,24€ 

Ημεπήζιο κόζηορ δπομολογίων «Κίηπινη Γπαμμή»:  

29 x 16,24€ = 470,96€ ανά ημέπα 

 

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΚΙΣΡΙΝΗ ΓΡΑΜΜΗ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΔ (30,5 

ΗΜΔΡΔ):   

30,5 x 470,96 € =  14.364,28 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ 

Αγ. Νικόλαορ 19-09-2022 

 

 

 

 

Αικαηεπίνη Μαμολίδη 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΣΔ 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 Αγ. Νικόλαορ  20-09-2022                                                                                                                                          

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ  

Γ/νζηρ Μελεηών 

 

 

Μαπία Αδάμ Ππαηζινάκη  
Απσιηέκηοναρ Μησανικόρ  
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

 

α/α Τπηπεζία  

Μήκορ 

Γιαδπομήρ 

(ζε km) 

Σασύηηηα 

Οσήμαηορ 

Ώπερ / 

Ημέπα 

Γπομολόγια 

/ Ημέπα 

km / 

Ημέπα 

Κόζηορ 

(€) / km 

Κόζηορ (€) 

/ 

Γπομολόγιο 

Κόζηορ 

(€) / 

Ημέπα 

Κόζηορ 

(€) / 

Μήνα 

Κόζηορ (€) 

/ Έηορ           

(12 μήνερ) 

1 
Αζηηθή πγθνηλσλία Αγίνπ 

Νηθνιάνπ - Κίηξηλε Γξακκή 
7.00 14.00 16 29 203 2,32 16,24 470,96 14.364,28 172.371,36 

 

        ύνολο: 172.371,36 

 

        Φ.Π.Α. 13%: 22.408,28 

 

        Γενικό ύνολο: 194.779,64 

 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 
Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 12864/21-09-2022 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ:  125/2022 

ΠΡΟΫΠ.: 172.371,36€ 

ΠΗΓΗ: Δπισοπήγηζη ΤΠΔ 

 

 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ 

Αγ. Νικόλαορ 19-09-2022 

 

 

 

 

Αικαηεπίνη Μαμολίδη 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΣΔ 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 Αγ. Νικόλαορ 20-09-2022                                                                                                                                          

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ  

Γ/νζηρ Μελεηών 

 

 

Μαπία Αδάμ Ππαηζινάκη  
Απσιηέκηοναρ Μησανικόρ  
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ΔΝΓΔΙΚΣΙΚΟ ΤΝΟΠΣΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ  

ζύκθσλα κε ηνλ νπνίν ζα ππνβιεζεί ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά 

 

 

α/α Τπηπεζία CPV 
Κόζηορ 

(€) / km 

km για ηο 

ζύνολο ηηρ 

ςπηπεζίαρ 

(12 μήνερ) 

Γαπάνη            

(ζε €) 

1 
Αζηηθή πγθνηλσλία Αγίνπ Νηθνιάνπ - 

Κίηξηλε Γξακκή 
60112000-6 2,32 74.298,00 172.371,36 

   
ύνολο Γαπάνηρ: 172.371,36 

   
Φ.Π.Α. 13%: 22.408,28 

   
Γενικό ύνολο: 194.779,64 

 

 

 

  

 

 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 
Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 12864/21-09-2022 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ: 125/2022 

ΠΡΟΫΠ.: 172.371,36€ 

ΠΗΓΗ: Δπισοπήγηζη ΤΠΔ 

 

 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ 

Αγ. Νικόλαορ 19-09-2022 

 

 

 

 

Αικαηεπίνη Μαμολίδη 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΣΔ 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 Αγ. Νικόλαορ 20-09-2022                                                                                                                                          

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ  

Γ/νζηρ Μελεηών 

 

 

Μαπία Αδάμ Ππαηζινάκη  
Απσιηέκηοναρ Μησανικόρ  
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ΔΙΓΙΚΗ ΤΓΓΡΑΦΗ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 
 

1. ΓΔΝΙΚA 
1.1  Ανηικείμενο - Ιζσύοςζα Νομοθεζία 

Σν παξόλ ηεύρνο ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεώζεσλ (ΔΤ) πεξηέρεη ηνπο εηδηθνύο 

ζπκβαηηθνύο όξνπο, κε βάζε ηνπο νπνίνπο, ζε ζπλδπαζκό κε ηνπο όξνπο ησλ ινηπώλ ηεπρώλ ηνπ 

δηαγσληζκνύ, ζα εθηειεζηεί από ηνλ αλάδνρν πνπ ζα αλαδεηρζεί, ε αλαηηζέκελε ππεξεζία ηεο 

εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. Σν 

αληηθείκελν ηεο ππεξεζίαο, πνπ πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα I ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο, πεξηιακβάλεη ηε ιεηηνπξγία κηαο Γξακκήο Αζηηθήο πγθνηλσλίαο – Κίηξηλε 

Γξακκή.  

Η αλάζεζε ησλ εξγαζηώλ ζα γίλεη ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο (όπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη 

ηζρύνπλ) : 

 ηνπ Ν. 2963/2001 (ΦΔΚ-268/A’/23.11.2001, άξζξν 19, 2 παξ. 1) 

 ηνπ Ν. 3463/2006 (ΦΔΚ 114/Α') 

 ηνπ Ν. 3852/2010 ( ΦΔΚ 87/Α') 

 ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 147/Α') 

 ηνπ Ν. 4555/2018 (ΦΔΚ 133/Α’) 

 ηνπ Ν. 4568/2018 (ΦΔΚ 178/A’/11.10.2018) 

 ηνπ Ν. 4782/2021 (ΦΔΚ 36/ Α’/ 9.3.2021) 

θαζώο θαη θάζε άιιε δηάηαμε πνπ έρεη εθαξκνγή αθόκε θαη εάλ δελ αλαθέξεηαη ξεηά. 

2. ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΤΜΒΑΗ ΚΑΙ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΟΤ ΤΜΦΧΝΗΣΙΚΟΤ 

Μεηά ηελ θαηαθύξσζε ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνύ, θαηαξηίδεηαη ε ζρεηηθή ζύκβαζε, 

ε νπνία ξπζκίδεη όιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ εθαξκνγή ηεο θαηαθύξσζεο.  

Σν ζπκθσλεηηθό πνπ ππνγξάθεηαη έρεη δηαπηζησηηθό ραξαθηήξα. 

Σν ζπκθσλεηηθό θαηαξηίδεηαη ζηελ ειιεληθή γιώζζα, κε βάζε ηνπο όξνπο πνπ 

πεξηιακβάλνληαη  ζηε Γηαθήξπμε θαη ηελ πξνζθνξά ησλ αλαδόρσλ, ζα δηέπεηαη από ην ειιεληθό 

Γίθαην θαη δελ κπνξεί λα πεξηέρεη όξνπο αληίζεηνπο πξνο ην πεξηερόκελν ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο θαη ηεο παξνύζαο. 

Η ζύκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξώο όινπο ηνπο όξνπο θαη ηηο πξνϋπνζέζεηο γηα ηελ 

πινπνίεζε ηνπ έξγνπ, θαζώο θαη ηα δηθαηώκαηα θαη ηηο ππνρξεώζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ 

κεξώλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθύξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε δηαθήξπμε. 

ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 

ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΚΡΗΣΗ 

ΓΗΜΟ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 
Γ/ΝΗ ΜΔΛΔΣΧΝ 

 

 ΑΡ. ΠΡΧΣ.: 12864/21-09-2022 

ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ125/2022 

ΠΡΟΫΠ.: 172.371,36€ 

ΠΗΓΗ: Δπισοπήγηζη ΤΠΔ 
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ε αληηθεηκεληθά δηθαηνινγεκέλεο πεξηπηώζεηο, εθόζνλ ζπκθσλήζνπλ πξνο ηνύην θαη ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε θαη ππό ηελ πξνϋπόζεζε όηη ε ηξνπνπνίεζε πξνβιέπεηαη από ζπκβαηηθό 

όξν, κπνξεί λα ηξνπνπνηείηαη ε ζύκβαζε, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηνπ αξκνδίνπ Οξγάλνπ.  

Η ζύκβαζε ζεσξείηαη όηη εθηειέζηεθε όηαλ: 

1. Έρεη νινθιεξσζεί ην έξγν ηεο εθηέιεζεο ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο κε ηε ιήμε ηνπ 

ρξόλνπ ηζρύνο ηεο ζύκβαζεο.  

2. Έγηλε ε απνπιεξσκή ηνπ ζπκβαηηθνύ ηηκήκαηνο, αθνύ πξνεγνπκέλσο επηβιήζεθαλ 

ηπρόλ θπξώζεηο ή εθπηώζεηο. 

3. Δθπιεξώζεθαλ θαη νη ηπρόλ ινηπέο ζπκβαηηθέο ππνρξεώζεηο θαη από ηα δύν 

ζπκβαιιόκελα κέξε θαη απνδεζκεύηεθαλ νη ζρεηηθέο εγγπήζεηο θαηά ηα πξνβιεπόκελα 

από ηε ζύκβαζε. 

Ο κεηνδόηεο, ζηνλ νπνίν ζα θαηαθπξσζεί ν δηαγσληζκόο, ππνρξενύηαη λα πξνζέιζεη κέζα ζε 

πξνζεζκία δεθαπέληε (15) εκεξώλ από ηελ έγγξαθε εηδνπνίεζε ηεο ππεξεζίαο κεηά ηελ 

αλαθνίλσζε ηεο έγθξηζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνύ, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνύ 

ζπκθσλεηηθνύ. 

3. ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑ – ΤΠΟΥΡΔΧΔΙ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

3.1 Γενικά 

Έθαζηνο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα δηαζέηεη γηα όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο 

θαηά ηηο θαζνξηζκέλεο εκέξεο θαη ώξεο πνπ πξνβιέπεη ην πξόγξακκα ιεηηνπξγίαο ηεο 

Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ, ηα απαηηνύκελα ιεσθνξεία γηα ηελ εθηέιεζε ησλ 

δξνκνινγίσλ θαη ηελ εμππεξέηεζε ηνπ θνηλνύ. Τπνρξεώλεηαη, δε, λα αθνινπζεί ηα δξνκνιόγηα, 

σο πξνο ηα σξάξηα, ηηο δηαδξνκέο θαη ηηο ζηάζεηο, ζύκθσλα κε ην Παξάξηεκα I ηεο Αλαιπηηθήο 

Γηαθήξπμεο. 

3.2 Γπομολόγια – διαδπομέρ λεωθοπείων 

Κάζε όρεκα ζα παξαιακβάλεη ή ζα απνβηβάδεη ηνπο επηβάηεο ζηηο αθεηεξίεο, ζηηο ζηάζεηο θαη    

ζηα ηέξκαηα. 

Η κε εθηέιεζε δξνκνινγίνπ ή ε αιιαγή ηεο δηαδξνκήο δελ δηθαηνινγείηαη παξά κόλν ζε 

δηαθνπή ηεο νδηθήο ζπγθνηλσλίαο ιόγσ δπζκελώλ θαηξηθώλ ζπλζεθώλ θαη ινηπώλ απξόβιεπησλ 

θαηαζηάζεσλ (θαηαιήςεηο νδνζηξσκάησλ θ.ιπ.). 

3.3 Σήπηζη ωπαπίων 

α. Σα δξνκνιόγηα πξέπεη λα εθηεινύληαη επηκειώο θαη ρσξίο θαζπζηεξήζεηο. Ο αλάδνρνο πξέπεη 

λα  δώζεη ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ αθξίβεηα ηεο ηήξεζεο ηνπ σξαξίνπ. 

β. Σν πξσί θάζε όρεκα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζηελ νξηζκέλε ώξα αλαρώξεζήο ηνπ, ζηελ 

θαζνξηζκέλε αθεηεξία. Σπρόλ αιιαγέο, σο πξνο ηελ ώξα ησλ δξνκνινγίσλ ζα γίλνληαη κόλν 

από ηελ Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ, ύζηεξα από ζπλελλόεζε κε ηνλ 

αλάδνρν. 

γ. Η ώξα αλαρώξεζεο θαη άθημεο ησλ δξνκνινγίσλ ηεξνύληαη ρσξίο παξεθθιίζεηο πνπ λα 

νθείινληαη ζε ππαηηηόηεηα ηνπ νδεγνύ ηνπ ιεσθνξείνπ. 

δ. ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία ην όρεκα πεξάζεη από ηα θαζνξηζκέλα ζεκεία ζηάζεσλ 

λσξίηεξα από ηελ θαζνξηζκέλε ώξα, είλαη ππνρξεσκέλν λα πεξηκέλεη θαη λα αλαρσξήζεη 

ζύκθσλα κε ην θαζνξηζκέλν σξάξην. 

ε. ε πεξίπησζε πνπ ν αλάδνρνο δελ πξαγκαηνπνηήζεη ηα δξνκνιόγηα πνπ ηνπ έρνπλ αλαηεζεί, 

κε ππαηηηόηεηά ηνπ, ηόηε απηό ζπλεπάγεηαη ηηο πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. Δπίζεο, ζε πεξίπησζε 
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θαζπζηέξεζεο ζηελ αλαρώξεζε ηνπ ιεσθνξείνπ από ηελ αθεηεξία ή άθημήο ηνπ ζην ηέξκα, κε 

ππαηηηόηεηαο ηνπ αλαδόρνπ, επηβάιινληαη νη πξνβιεπόκελεο θπξώζεηο. 

ζη. Οη ζρεηηθέο απνθάζεηο επηβνιήο θπξώζεσλ-πξνζηίκσλ επηβάιινληαη από ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

3.4 Σποποποιήζειρ ηων δπομολογίων 

α. ε πεξίπησζε πνπ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο δεκηνπξγεζεί αλάγθε γηα ηξνπνπνίεζε 

πθηζηάκελνπ δξνκνινγίνπ θαηά ηελ ώξα αλαρώξεζεο, δύλαηαη ν Γήκνο λα πξνβεί ζε 

ηξνπνπνίεζε, ηελ νπνία ν αλάδνρνο απνδέρεηαη άλεπ αληηξξήζεσο. 

β. Ο αλάδνρνο παξαηηείηαη από θάζε αμίσζε απνδεκίσζεο έλαληη ηνπ Γήκνπ, ζε πεξίπησζε 

θαηάξγεζεο πξνβιεπόκελσλ δξνκνινγίσλ. 

4. ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ 

α. Κάζε ιεσθνξείν, θύξην ή εθεδξηθό, πνπ ζα ρξεζηκνπνηείηαη από ηνλ αλάδνρν γηα ηελ 

εθηέιεζε ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο, πξέπεη λα έρεη πιήξε αζθαιηζηηθή θάιπςε όισλ ησλ 

επηβαηλόλησλ γηα αηπρήκαηα θαη πιηθέο δεκίεο, όπσο επίζεο θαη ηελ θαηά λόκν αζθαιηζηηθή 

θάιπςε γηα αζηηθή επζύλε έλαληη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο. 

β. Η δηάξθεηα ησλ αλσηέξσ αζθαιίζεσλ πξέπεη λα θαιύπηεη ηνλ ζπκβαηηθό ρξόλν ηεο 

ζύκβαζεο. Σα αζθαιηζηήξηα ζπκβόιαηα θαιύπηνπλ ππνρξεσηηθά επηβαίλνληεο θαη ηξίηνπο θαζ’ 

όιε ηε δηάξθεηα ηεο ζύκβαζεο. 

γ. Έθαζηνο αλάδνρνο εγγπάηαη όηη όια ηα ιεσθνξεία πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ζα έρνπλ 

ηνπιάρηζηνλ ηελ πξνβιεπόκελε από ηνλ λόκν ειάρηζηε αζθαιηζηηθή θάιπςε γηα ζσκαηηθέο 

βιάβεο επηβαηλόλησλ θαη ηξίησλ θαη γηα πιηθέο δεκίεο ηξίησλ. 

δ. Σελ επζύλε ησλ επηβαηώλ από ηε ζηηγκή ηεο επηβίβαζήο ηνπο ζην ιεσθνξείν κέρξη ηελ 

απνβίβαζή ηνπο ζε ζηάζε ή ζην ηέξκα, έρεη ν νδεγόο ηνπ ιεσθνξείνπ. 

ε. Ο αλάδνρνο επζύλεηαη γηα ηνπο επηβάηεο πνπ κεηαθέξεη, πνηληθά θαη αζηηθά, γηα ηπρόλ 

ηξαπκαηηζκνύο, όζν απηνί βξίζθνληαη κέζα ζην ιεσθνξείν, αιιά θαη θαηά ηελ επηβίβαζε θαη 

απνβίβαζή ηνπο. 

5. ΣΙΜΟΛΟΓΗΗ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΜΔΝΧΝ ΤΦΙΣΑΜΔΝΧΝ ΚΑΙ ΝΔΧΝ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ – 

ΠΛΗΡΧΜΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 

α. Σπρόλ ηξνπνπνίεζε ηεο δηαδξνκήο ησλ αξρηθώλ δξνκνινγίσλ ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη από ηε 

Γηεύζπλζε Μειεηώλ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αηηηνινγεκέλα, ζε ζπλελλόεζε κε ηνλ 

αλάδνρν. 

β. Η ηηκνιόγεζε ηξνπνπνηεκέλνπ ή λένπ δξνκνινγίνπ πνπ έγηλε ιόγσ έθηαθησλ πεξηζηάζεσλ, 

(ζενκελία, εξγαζίεο επί ησλ νδώλ θ.α.) εθόζνλ έρνπλ δηαθνξά + - 20% ζην κήθνο ηεο 

δηαδξνκήο, δελ ζα κεηαβάιιεηαη θαη ζα ηηκνινγείηαη κε ην ίδην θόζηνο δηαδξνκήο αλά 

ρηιηόκεηξν. 

γ. Η πιεξσκή ηνπ αλαδόρνπ ζα πξαγκαηνπνηείηαη ηκεκαηηθά κε ηελ ππνβνιή Σηκνιόγηνπ 

Παξνρήο Τπεξεζηώλ ζπλνδεπόκελν από Βεβαίσζε (από ηνλ Αλάδνρν) εθηέιεζεο ησλ 

αληίζηνηρσλ, γηα ην δηάζηεκα απηό, δξνκνινγίσλ. Οη πιεξσκέο ζα γίλνληαη ζε επξώ.  

Οη θξαηήζεηο θαη θόξνη επί ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο ρσξίο ΦΠΑ πνπ βαξύλνπλ ηνλ 

αλάδνρν, αλαθέξνληαη ζηελ παξάγξαθν 5.1.2 ηεο Γηαθήξπμεο. 

6. ΚΤΡΧΔΙ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΗ ΣΧΝ ΤΠΟΥΡΔΧΔΧΝ 

α. Ο αλάδνρνο θέξεη αθέξαηα ηελ επζύλε γηα ηελ ηήξεζε ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο. Οπνηαδήπνηε 

κεηαβνιή ή παξαπνίεζή ηεο επηζύξεη πνηλή αλάινγε κε ην κέγεζνο θαη ηε δηάξθεηα ηεο 
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παξάβαζεο. Αλ απνδεδεηγκέλα δελ ηεξεζνύλ νη ζπκβαηηθνί όξνη από ηνλ αλάδνρν, ηόηε ν 

αλαζέησλ θνξέαο δύλαηαη λα επηβάιεη κνλνκεξώο ζηνλ αλάδνρν πνηληθή ξήηξα, ε νπνία 

ηζνδπλακεί κε θόζηνο εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ, ζηα νπνία έγηλε ε παξάβαζε ησλ 

θαζεθόλησλ θαη ζα εμαξηάηαη από ηελ βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο. Η βαξύηεηα ηεο παξάβαζεο 

ησλ όξσλ ζα θαζνξίζεη θαη ην ηειηθό ύςνο ηεο πνηληθήο ξήηξαο. 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη παξαβάζεηο: 

Υξεζηκνπνίεζε αθαηάιιεινπ ιεσθνξείνπ ζε αληηθαηάζηαζε, δηθαηνινγεκέλε ή κε, 

εγθεθξηκέλνπ νρήκαηνο ή όηαλ δελ δηαζέηνπλ ζέζεηο ηα ιεσθνξεία γηα όινπο ηνπο επηβάηεο.  

Αδηθαηνιόγεηε θαζπζηέξεζε αλαρώξεζεο ιεσθνξείνπ από ηελ αθεηεξία ή/θαη άθημεο ζην 

ηέξκα. 

Με ηήξεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδξνκήο ηνπ ιεσθνξείνπ θαη ησλ ζηάζεσλ, εθηόο από 

ηεθκεξησκέλεο πεξηπηώζεηο αλσηέξαο βίαο. 

Απαξάδεθηε ζπκπεξηθνξά ηνπ νδεγνύ ζηνπο κεηαθηλνύκελνπο επηβάηεο ή ηνλ επόπηε. 

β. ε πεξίπησζε επαλεηιεκκέλεο παξάβαζεο ησλ όξσλ ηεο ζύκβαζεο, ν αλάδνρνο θεξύζζεηαη  

έθπησηνο, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ θαη ε εγγύεζε 

θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ Γήκνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ. 

γ. Η Δίζπξαμε ηνπ πξνζηίκνπ, γίλεηαη κε παξαθξάηεζε από ιαβείλ ηνπ αλαδόρνπ, ή, ζε 

πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ή έιιεηςεο απηνύ, κε ηζόπνζε θαηάπησζε ηεο εγγύεζεο θαιήο 

εθηέιεζεο, εθόζνλ ν αλάδνρνο δελ θαηαζέζεη ην απαηηνύκελν πνζό. 

δ. ε πεξίπησζε έλσζεο νηθνλνκηθώλ θνξέσλ, ην πξόζηηκν θαη νη ηόθνη επηβάιινληαη 

αλαινγηθά ζε όια ηα κέιε ηεο έλσζεο. 
 

7. ΚΗΡΤΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΔΚΠΣΧΣΟΤ 

Ο αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ νξίζηεθε γηα λα ππνγξάςεη ηε 

ζρεηηθή ζύκβαζε, θεξύζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε ή ηελ αλάζεζε πνπ 

έγηλε ζην όλνκά ηνπ θαη από θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από απηήλ, κε απόθαζε ηεο 

Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο θαη θαιείηαη λα ππνγξάςεη ηε ζύκβαζε ν ακέζσο επόκελνο ζηελ 

θαηάηαμε ππνςήθηνο. Έθπησηνο, επίζεο, θεξύζζεηαη ν αλάδνρνο θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 

203 ηνπ λ. 4412/2016. 

Ο αλάδνρνο πνπ δελ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, ηελ αλάζεζε ή ηελ ζύκβαζε, 

όηαλ ε ζύκβαζε δελ ππνγξάθεθε ή ην δξνκνιόγην δελ εθηειέζηεθε ρσξίο ηε δηθή ηνπ 

ππαηηηόηεηα θαη όηαλ ζπληξέρνπλ ιόγνη αλσηέξαο βίαο. 

ηνλ αλάδνρν, πνπ θεξύζζεηαη έθπησηνο από ηελ θαηαθύξσζε, αλάζεζε ή ζύκβαζε, 

επηβάιινληαη, κε απόθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ύζηεξα από γλσκνδόηεζε ηεο 

επηηξνπήο παξαιαβήο ηεο ζύκβαζεο, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξόκελν πξνο 

παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάλσ θπξώζεηο: 

 Καηάπησζε, νιηθή ε κεξηθή, ηεο εγγύεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο 

ζύκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. 

 Δθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ ηεο Γεκνηηθήο πγθνηλσλίαο ζε βάξνο ηνπ. Κάζε άκεζε ή 

έκκεζε πξνθαινύκελε δεκία ηνπ Γήκνπ πνπ ζα πξνθύςεη θαηαινγίδεηαη ζε βάξνο ηνπ. 

Ο θαηαινγηζκόο απηόο γίλεηαη αθόκε θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ πξαγκαηνπνηείηαη λέα 

κίζζσζε γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ, θαηά ηα παξαπάλσ νξηδόκελα. ηελ 

πεξίπησζε απηή, ν ππνινγηζκόο ηνπ θαηαινγηδόκελνπ πνζνύ γίλεηαη θαη κε βάζε ηηο 

αξρέο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. 
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 Πξνζσξηλόο απνθιεηζκόο ηνπ αλαδόρνπ γίλεηαη ζύκθσλα κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 203 

ηνπ Ν.4412/2016. 

 
8. ΔΠΙΛΤΗ ΓΙΑΦΟΡΧΝ 

α. Η ζύκβαζε δηέπεηαη από ην ειιεληθό Γίθαην. ε πεξίπησζε δηαθνξώλ, πνπ ελδερνκέλσο 

πξνθύςνπλ ζρεηηθά κε ηελ εξκελεία ή ηελ εθηέιεζε ή ηελ εθαξκνγή ηεο ζύκβαζεο ή εμ’ 

αθνξκήο ηεο, ν Γήκνο θαη ν αλάδνρνο θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή επίιπζή ηνπο, 

ζύκθσλα κε ηνπο θαλόλεο ηεο θαιήο πίζηεο θαη ησλ ρξεζηώλ ζπλαιιαθηηθώλ εζώλ. 

β. Γηα θάζε δηαθνξά, πνπ δελ είλαη δπλαηό λα επηιπζεί ζύκθσλα κε ηα παξαπάλσ, εθαξκόδνληαη 

νη δηαηάμεηο ηνπ Βηβιίνπ ΙV ηνπ Ν. 4412/2016 (ΦΔΚ 173 Α) «Έλλνκε Πξνζηαζία θαηά ηε 

ζύλαςε δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ». 

γ. Οη ηπρόλ δηαθσλίεο πνπ πξνθύπηνπλ θαηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο επηιύνληαη 

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 273 ηνπ Ν. 3463/2006, όπσο απηό ηζρύεη κεηά ηελ 

εθαξκνγή ηνπ Ν. 3852/2010. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο  ΤΝΣΑΞΑ 

Αγ. Νικόλαορ 19-09-2022 

 

 

 

 

Αικαηεπίνη Μαμολίδη 
Πολιηικόρ Μησανικόρ ΣΔ 

 

 ΘΔΧΡΗΘΗΚΔ 

 Αγ. Νικόλαορ 20-09-2022                                                                                                                                          

Ο Αναπληπωηήρ Πποϊζηάμενορ  

Γ/νζηρ Μελεηών 

 

 

Μαπία Αδάμ Ππαηζινάκη  
Απσιηέκηοναρ Μησανικόρ  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ ΑΣΙΚΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

 

 

ΠΙΝΑΚΑ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΧΝ ΑΣΙΚΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑ 

α/α ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΗ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

1 7:00 

2 7:30 

3 8:00 

4 8:30 

5 9:00 

6 9:30 

7 10:00 

8 10:30 

9 11:30 

10 12:00 

11 12:30 

12 13:00 

13 13:30 

14 14:00 

15 14:30 

16 15:00 

17 15:30 

18 16:00 

19 16:30 

20 17:30 

21 18:00 

22 18:30 

23 19:00 

24 19:30 

25 20:00 

26 20:30 

27 21:00 

28 21:30 

29 22:00 
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ 

ΠΙΝΑΚΑ ΣΑΔΧΝ ΑΣΙΚΗ ΤΓΚΟΙΝΧΝΙΑ ΑΓΙΟΤ ΝΙΚΟΛΑΟΤ 

Κίηξηλε Γξακκή 

Η πιήξεο δηαδξνκή ηεο Κίηξηλεο Γξακκήο Αζηηθήο πγθνηλσλίαο Αγίνπ Νηθνιάνπ είλαη ε 

εμήο: Αθεηεξία – ΚΣΔΛ, Ρ. Φεξαίνπ, Δπηκελίδνπ, Κξηηζάο, Κ. Καξακαλιή, Κπθιηθόο Κόκβνο 

Αζηπλνκηθήο Γ/λζεο Λαζηζίνπ, Κ. Καξακαλιή, Λαηνύο, Ρνύζνπ Καπεηαλάθε, Αθηή Νεάξρνπ, 

. Βεληδέινπ, Πιαηεία Δι. Βεληδέινπ, Ρνύζνπ Κνπλδνύξνπ, Μ. θαθηαλάθε, Αθηή Παπά Νηθ. 

Παγθάινπ, Αθηή Θεκηζηνθιένπο, Αθηή Ι. Κνύλδνπξνπ, Κ. Παιαηνιόγνπ, Α. Παπαλδξένπ, 

Διεπζ. Πιαηάθε, Γλώζεσο, Θενδσξάθε, Μίλσνο, Πεξηθ. Οδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ – Δινύληαο, Α. 

Παπαλδξένπ, Δπηκελίδνπ, Πεγάζνπ, Σέξκα - ΚΣΔΛ. 

ηάζειρ Κίηπινηρ Γπαμμήρ: 

Αθεηεξία (ΚΣΔΛ Ηξαθιείνπ - Λαζηζίνπ) 

1ε ζηάζε: Δπηκελίδνπ 33, 

2ε ζηάζε: Κξηηζάο 3, 

3ε ζηάζε: Κ. Καξακαλιή (ΔΛΣΑ), 

4ε ζηάζε: Κ. Καξακαλιή 46 , 

5ε ζηάζε: Κ. Καξακαλιή 15 ,  

6ε ζηάζε: Κ. Καξακαλιή (Έλσζε Μεξακβέιινπ), 

7ε ζηάζε: Λαηνύο (ΓΔΗ – ΓΔΤΑΑΝ), 

8ε ζηάζε: Ρνύζνπ Καπεηαλάθε 7, 

 9ε ζηάζε: Πιαηεία Δι. Βεληδέινπ, 

10ε ζηάζε: Μ. θαθηαλάθε (Ληκάλη), 

11ε ζηάζε: Μ. θαθηαλάθε θαη Αθηή Παπά Νηθ. Παγθάινπ, 

12ε ζηάζε: Αθηή Θεκηζηνθιένπο (Ληκάλη), 

13ε ζηάζε: Αθηή Ι. Κνύλδνπξνπ (Δπηκειεηήξην),  

14ε ζηάζε: Κ. Παιαηνιόγνπ (Λίκλε), 

15ε ζηάζε: Κ. Παιαηνιόγνπ (Μνπζείν), 

16ε ζηάζε: Α. Παπαλδξένπ 8,  

17ε ζηάζε: Α. Παπαλδξένπ 64 (πξηλ ηνλ θπθιηθό θόκβν κε θαηεύζπλζε πξνο Λύθεηα), 

18ε ζηάζε: Διεπζ. Πιαηάθε (Λύθεηα),   

19ε ζηάζε: Γλώζεσο (ΔΠΑΛ), 

20ε ζηάζε: Γλώζεσο (ΔΚΑΒ), 

21ε ζηάζε: Πεξηθ. Οδόο Αγίνπ Νηθνιάνπ – Δινύληαο (Γεκαξρείν), 

22ε ζηάζε: Α. Παπαλδξένπ (κεηά ηνλ θπθιηθό θόκβν κε θαηεύζπλζε πξνο θέληξν), 

23ε ζηάζε: Α. Παπαλδξένπ (Ννζνθνκείν), 

Σέξκα (ΚΣΔΛ Ηξαθιείνπ - Λαζηζίνπ). 
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