
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 

 

 

Καλείται κάθε ενδιαφερόμενος που έχει δικαίωμα συμμετοχής (ιδιώτες μεταφορείς) να υποβάλλει έγγραφη 

προσφορά για την ανάδειξη μειοδότη δρομολογίων όπως αυτά αναλύονται στο παράρτημα Α , για το 

σχολικό έτος 2018-2019, με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή σε ΕΥΡΩ, για την ανάθεση υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών 1) για το δρομολόγιο «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – ΓΟΝΙΚΟ (άφιξη και 

επιστροφή)», συνολικού προϋπολογισμού 3.522,60 € μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (4.368,02 € με 

ΦΠΑ), 2) για το δρομολόγιο «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – ΓΟΝΙΚΟ – ΤΕΚΕΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 

(ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) – ΓΟΝΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ», συνολικού προϋπολογισμού 5.781,25 € μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ (7.168,75 € με ΦΠΑ). 

Οικονομική προσφορά μπορεί να υποβληθεί για το σύνολο των δρομολογίων αλλά και για ένα μόνο 

δρομολόγιο.  

Η δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης  / ΠΕ Έβρου,  

Ειδικού Φορέα και Κ.Α.Ε. 4191.0821.0009 (60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών οδικών μεταφορών επιβατών). 

 

Α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ: 

 

1) Η ανάθεση για την μεταφορά μαθητών του δρομολογίου «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – 

ΓΟΝΙΚΟ (άφιξη και επιστροφή)», αφορά τη μεταφορά ενός (1) μαθητή Γυμνασίου Σουφλίου και τρεις 

(3) μαθητών ΓΕΛ Σουφλίου. Η ανάγκη που προκύπτει αφορά τη μεταφορά μαθητών στο Γονικό. Οι μαθητές 

κατοικούν στα χωριά Μεσημέρι, Κισσός και Ουράνια και επιβιβάζονται στο Γονικό σε μισθωμένο μαθητικό 

δρομολόγιο που εξυπηρετεί τους μαθητές Γυμνασίου και ΓΕΛ Σουφλίου, για να μετακινούνται προς τα 

σχολεία τους καθώς επίσης και να επιστρέφουν στον τόπο κατοικίας τους. Για τη μεταφορά τους απαιτείτε 

ένα (1) όχημα που θα μπορεί να μεταφέρει τέσσερεις μαθητές.  

Διευκρινίζουμε ότι για τους παραπάνω μαθητές θα ισχύσουν τα εξής: 

 Για το χρονικό διάστημα που πιθανόν δεν θα λειτουργεί το Οικοτροφείο Σουφλίου (έναρξη σχολικής 

χρονιάς) η μεταφορά θα είναι καθημερινή 

 Για το χρονικό διάστημα που πιθανόν δεν θα λειτουργεί το Οικοτροφείο Σουφλίου (λήξη σχολικής 

χρονιάς) η μεταφορά θα είναι καθημερινή 

 Εφόσον, σύμφωνα με τα αρχεία του μαθητικού Οικοτροφείου Σουφλίου, οι μαθητές διαμένουν σ΄ 

αυτά, η μεταφορά θα πραγματοποιείται δύο φορές εβδομαδιαίως (άφιξη τη Δευτέρα και επιστροφή 

την Παρασκευή) 

            
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΒΡΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

  
Αλεξανδρούπολη    21/092018 
 Αριθμ. Πρωτ.οικ. 3961,3962 
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 Εάν οι μαθητές επιλέξουν να μεταφέρονται καθημερινά από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία 

και διαγραφούν επίσημα από τη Μαθητική Εστία Σουφλίου τότε η μεταφορά θα πραγματοποιείται 

επίσης καθημερινά 

 

2) Η ανάθεση για την μεταφορά μαθητών του δρομολογίου «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – 

ΓΟΝΙΚΟ – ΤΕΚΕΣ ΡΟΥΣΣΑΣ (ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) – ΓΟΝΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» αφορά τη μεταφορά 

τριών (3) μαθητών στο Μειονοτικό Δημοτικό σχολείο Γονικού, με επιστροφή στον τόπο κατοικία των 

μαθητών. Η ανάγκη που προκύπτει αφορά τη μεταφορά μαθητών στο Μειονοτικό Δημοτικό σχολείο στο 

Γονικό. 

 

Επισημαίνουμε ότι τα δρομολόγια θα συνεχίζουν να πραγματοποιούνται με περισσότερους μαθητές 

(εφόσον μπορούν να επιβιβαστούν στο όχημα) ή με λιγότερους, εάν υπάρξουν διαρροές, χωρίς να απαιτείται 

τροποποίηση των συμβάσεων ως προς τον συνολικό αριθμό των μαθητών ή ως προς τον αριθμό των 

μαθητών ανά σχολείο εφ΄ όσον δεν προκύπτει μεταβολή στο κόστος. 

 

Τα δρομολόγια αποτυπώνονται στον συνημμένο πίνακα του παραρτήματος Α, ο οποίος αποτελεί 

αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. 

 

Αφορά ιδιώτες μεταφορείς και το ποσό της σύμβασης δεν θα υπερβαίνει το 80% του ποσού που 

προκύπτει από τον υπολογισμό βάσει μαθηματικού τύπου της ΚΥΑ 24001/11-06-2013 πολλαπλασιασμένο επί 

180 μέρες για το δρομολόγιο «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – ΓΟΝΙΚΟ (άφιξη και επιστροφή)» και επί 

185 μέρες για το δρομολόγιο «ΜΕΣΗΜΕΡΙ – ΚΙΣΣΟΣ – ΟΥΡΑΝΙΑ – ΓΟΝΙΚΟ – ΤΕΚΕΣ ΡΟΥΣΣΑΣ 

(ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) – ΓΟΝΙΚΟ ΜΕ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ» και θα είναι το μέγιστο ποσό που θα μπορεί να πληρωθεί σε 

περίπτωση που πραγματοποιηθούν όλα τα δρομολόγια. Στις τιμές του πίνακα περιλαμβάνεται και ο 

ΦΠΑ για την περίπτωση που ο ιδιώτης είναι ελεύθερος επαγγελματίας. Αυτό συνεπάγεται ότι, για 

την πληρωμή, θα εκδίδονται τιμολόγια παροχής υπηρεσίας. Εφόσον ο ιδιώτης δεν είναι 

ελεύθερος επαγγελματίας, το μέγιστο ποσό πληρωμής είναι αυτό που προκύπτει μη 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και το ποσό της ανάθεσης δεν θα ξεπερνάει τις 10.000,00 €. 

 

Β) ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν τα εξής: 

1.Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α 675), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία 

θα πρέπει να αναγράφουν: 

• ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, της οποίας έλαβαν 

γνώση. 

 Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια, άδεια οδήγησης) είναι 

φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους 

 Δεσμεύομαι να μεταφέρω τα παιδιά του δρομολογίου 

«…………………………………………………………………..»,  κατά το σχολικό έτος 2018-2019  

 

2.Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του 

δρομολογίου. 

3.Φωτοαντίγραφο του πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από το οποίο να προκύπτει ότι το 

διατιθέμενο όχημα διασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά των μαθητών. 
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4. Φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίου συμβολαίου του οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του 

δρομολογίου. 

5.Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης (και οδηγών εφόσον έχουν δηλωθεί υπευθύνως από τον 

συμμετέχοντα ότι θα χρησιμοποιηθούν). 

6. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), του ιδιοκτήτη του οχήματος,  

όπως εκάστοτε ισχύει, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημά του στον ……………………. για τη μεταφορά 

μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της (η Υ/Δ υποβάλλεται σε 

περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι στο όνομα του προσώπου που θα 

πραγματοποιήσει την μεταφορά)  
 
7. Φορολογική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς 

 

8. Ασφαλιστική ενημερότητα για συμμετοχή σε διαγωνισμούς  

 

9. Αίτηση με συνημμένο φωτοαντίγραφο της αστυνομικής ταυτότητας του υποψηφίου για έκδοση ποινικού 

μητρώου δικαστικής χρήσης. 

 

10. Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75), του ιδιοκτήτη του οχήματος,  

όπως εκάστοτε ισχύει, που να δηλώνει ότι δεν είναι ελεύθερος επαγγελματίας, κατανομαζόμενος στην παρ. 1 

του άρθρου 1 και στις παρ. 2 & 3 του άρθρου 3 του Κώδικα Φορολογικής Απεικόνισης Συναλλαγών (ΠΑΡ Ε1 

του άρθρου 1 του Ν. 4093/12 (ΦΕΚ 222/Α/12-11-12), ούτε επιτηδευματίας από άλλη αιτία (η Υ/Δ 
υποβάλλεται σε περίπτωση που το πρόσωπο που θα πραγματοποιήσει την μεταφορά είναι 

φυσικό πρόσωπο, μη υπόχρεο τήρησης βιβλίων και στοιχείων, δηλ. ιδιώτης ο οποίος δεν έχει 

κάνει έναρξη εργασιών στη Δ.Ο.Υ.)  
 
 

 

Γ) ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

 

Εντός του φακέλου οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να προσκομίσουν και τo έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς (βλέπε Παράρτημα Β της παρούσας). 

Στην οικονομική προσφορά δίνεται η προσφερόμενη τιμή, η οποία δεν μπορεί να υπερβαίνει 

προκηρυσσόμενη τιμή του πίνακα μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, δηλ. το μέγιστο καθαρό 

κόστος δρομολογίου. 

 

Για τον συμμετέχοντα ο οποίος μετά και την αξιολόγηση των δικαιολογητικών  είναι ο μόνος που εκδήλωσε 

ενδιαφέρον και δεν υπάρχει άλλη προσφορά για το εν  λόγω δρομολόγιο, επικυρώνεται η προσφορά του 

από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Εφόσον για το δρομολόγιο  υπάρχουν περισσότεροι από έναν ενδιαφερόμενοι, μετά και την αξιολόγηση 

των ανωτέρω δικαιολογητικών προχωρούν στην επιλογή της οικονομικότερης προσφοράς, η οποία μετά 

επικυρώνεται από το Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

Εφόσον για το δρομολόγιο  υπάρχουν περισσότεροι από έναν ενδιαφερόμενοι και μετά και την αξιολόγηση 

των ανωτέρω δικαιολογητικών, διαπιστωθεί ότι οι οικονομικές προσφορές έχουν την ίδια τιμή, η Υπηρεσία 

θα προβεί σε κλήρωση, σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/16. Η προσφορά μετά επικυρώνεται από το 

Περιφερειακό Συμβούλιο της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης. 

ΑΔΑ: 6ΣΚΜ7ΛΒ-Α57





 

Η μη τήρηση των αναγραφόμενων στο έντυπο της οικονομικής προσφοράς αποτελεί λόγο απόρριψης και η 

προμήθεια θα ανατεθεί στον προσφέροντα με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. 

Όλες οι νόμιμες κρατήσεις θα βαρύνουν τον/τους μειοδότη/μειοδότες.  

 

 Η παρούσα πρόσκληση βρίσκεται τοιχοκολλημένη στο κεντρικό κατάστημα της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου, στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων – ΚΗΜΔΗΣ  

σε ηλεκτρονική μορφή στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης www. 

pamth.gov.gr, στην ιστοσελίδα της Περιφερειακής Ενότητας Έβρου www.peevrou.eu και συγκεκριμένα 

στη θέση << Διαγωνισμοί>>, έχει αποσταλεί στις Διευθύνσεις Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης Έβρου ή χορηγείται από την Δ/νση Διοικητικού – Οικονομικού της Περιφερειακής Ενότητας 

Έβρου, Τμήμα Προμηθειών, 4ος  όροφος, Καραολή & Δημητρίου 40, ΤΚ 68132, Αλεξανδρούπολη, τηλ 

25513-50570 και fax 25513-50404. 

 

Δ)  ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ: 
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης των δικαιολογητικών που θα 

ζητηθούν από την Υπηρεσία. 

Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους αναδόχους μεταφορείς θα έχουν ισχύ μέχρι τη λήξη του σχολικού 

έτους 2018-2019.  

Η  Π.Α.Μ.Θ. – Π.Ε. Έβρου, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην 

κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται 

από κάθε αξίωση  αποζημίωσης σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. 
 

 

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να υποβάλλουν το συνημμένο έντυπο οικονομικής προσφοράς σε κλειστό 

φάκελο, μέχρι την Παρασκευή, 05/10/2018 και ώρα 14:00 μμ. στο Τμήμα Προμηθειών της 

Δ/νσης Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Έβρου, Ταχ. Διεύθυνση: Καραολή και 

Δημητρίου 40, 68132 Αλεξανδρούπολη, 4ος Όροφος, 5ο Γραφείο, Τηλέφωνο: 25513-50570, fax: 25513-

50404. 

 

Συνημμένα: 

Παράρτημα Α: Δρομολόγια Μεταφοράς χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Έβρου  

Παράρτημα Β: Υπόδειγμα Οικ. Προσφοράς 

 

 

    

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ  
Ο Προϊστάμενος Διεύθυνσης 

 
 
 

Βασίλειος Τερζούδης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΠΕ ΕΒΡΟΥ 
 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
Α/Α  

 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

 
 

ΑΦΙΞΗ / 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΟΥ 
ΚΥΑ 24001 
(80%) 

ΜΕΓΙΣΤΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 
ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ  2017-
2018  

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(ΜΙΚΤΟ) 

1 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 
ΚΙΣΣΟΣ – 
ΟΥΡΑΝΙΑ – 
ΓΟΝΙΚΟ (άφιξη 
και επιστροφή) 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

1 μαθητής 
Γυμνασίου 

Σουφλίου, 3 
μαθητές ΓΕΛ 

Σουφλίου 

19,57 € 180 3.522,60 € 845,42 € 4.368,02 € 

2 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 
ΚΙΣΣΟΣ – 
ΟΥΡΑΝΙΑ – 
ΓΟΝΙΚΟ – ΤΕΚΕΣ 
ΡΟΥΣΣΑΣ 
(ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 
– ΓΟΝΙΚΟ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

3 μαθητές Δ.Σ. 
Γονικού 31,25 € 185 5.781,25 € 1.387,50 € 7.168,75 € 

ΣΥΝΟΛΟ 9.303,85 € 2.232,92 € 11.536,77 € 
 

 
 
 
 
 
 

ΑΔΑ: 6ΣΚΜ7ΛΒ-Α57





 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

Α/Α ΔΙΑΔΡΟΜΗ  
ΑΦΙΞΗ / 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ 

ΗΜΕΡΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΒΑΣΕΙ ΤΥΠΟΥ 

ΚΥΑ 24001 
(80%) 

ΜΕΓΙΣΤΕΣ 
ΗΜΕΡΕΣ 

ΣΧΟΛΙΚΟΥ 
ΕΤΟΥΣ  2017-

2018 

ΜΕΓΙΣΤΟ 
ΚΑΘΑΡΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 
 
ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΜΕ ΦΠΑ 
(ΜΙΚΤΟ) 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ 
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ 

ΤΙΜΗ ΧΩΡΙΣ 
ΦΠΑ 

1 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 
ΚΙΣΣΟΣ – 
ΟΥΡΑΝΙΑ – 
ΓΟΝΙΚΟ (άφιξη 
και επιστροφή) 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

1 μαθητής 
Γυμνασίου 

Σουφλίου, 3 
μαθητές ΓΕΛ 

Σουφλίου 

19,57 € 180 3.522,60 € 845,42 € 4.368,02 € 

 

2 

ΜΕΣΗΜΕΡΙ – 
ΚΙΣΣΟΣ – 
ΟΥΡΑΝΙΑ – 
ΓΟΝΙΚΟ – ΤΕΚΕΣ 
ΡΟΥΣΣΑΣ 
(ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ) 
– ΓΟΝΙΚΟ ΜΕ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

ΑΦΙΞΗ ΚΑΙ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 

3 μαθητές Δ.Σ. 
Γονικού 31,25 € 185 5.781,25 € 1.387,50 € 7.168,75 € 

 

 
                                        (τόπος, ημερομηνία) 

                                 Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- 
 
 

                           ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ – 
                          ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

ΑΔΑ: 6ΣΚΜ7ΛΒ-Α57
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