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ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 
 

Σύμβαση Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών 
της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά 

  
 
 
Η μη Κερδοσκοπική Οργάνωση με την επωνυμία «Association pour l’Enseignement Français 
en Grèce» (A.E.F.G. – Σύνδεσμος Για Τη Γαλλική Εκπαίδευση στην Ελλάδα), με έδρα το 
Παρίσι, η οποία εκπροσωπείται σύμφωνα με τον νόμο, για τους σκοπούς της παρούσας Ει-
δικής Συγγραφής Υποχρεώσεων, από τον Κο Damien Ganier, Διευθυντή της Ελληνογαλλικής 
Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά της Αθήνας, δυνάμει του άρθρου 2 του παραρτήματος II της 
συμφωνίας της 28ης Νοεμβρίου 1986, η οποία υπογράφηκε μεταξύ της ελληνικής και της 
γαλλικής κυβέρνησης (εφεξής «ο Κύριος του Έργου» ή «η Αναθέτουσα Αρχή»).  
 
Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο θα ανατεθεί η μεταφορά των μαθητών της Ελληνο-
γαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά στην Αθήνα (εφεξής «ο Ανάδοχος»). Ο Ανάδοχος θα 
αποδεχθεί την υλοποίηση, σύμφωνα με τις ακόλουθες διατάξεις και συνθήκες, της Σύμβασης 
Μεταφοράς Μαθητών της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελακρουά: 
 
 

I- ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 
 

A - Αριθμός μαθητών που μεταφέρονται:  μεταξύ 800 και 1000 μαθητές, από ηλικία 3 έως 
18 ετών, καθώς και το προσωπικό της Σχολής. 
 
B - Διάρκεια ισχύος Σύμβασης: από την 1η Σεπτεμβρίου έως τις 30 Ιουνίου 2026. 
 
Μετά τη λήξη ισχύος της παρούσας Σύμβασης, είναι δυνατή η ρητή ανανέωση της Σύμβασης 
για δύο (2) συμπληρωματικές περιόδους διάρκειας ενός (1) έτους, με τη μορφή συμπληρώ-
ματος της αρχικής Σύμβασης. 
 
Στη διάρκεια αυτής της περιόδου, η Σύμβαση ανανεώνεται, στον βαθμό όπου τηρούνται τα 
ακόλουθα σημεία.     
 

1.  Ο Ανάδοχος τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις της Ειδικής Συγγραφής Υπο-
χρεώσεων. 

2.  Η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει ικανοποιητικές τις παρεχόμενες υπηρεσίες. 
 

Σε αντίθετη περίπτωση, η Σύμβαση καταγγέλλεται χωρίς να υπάρχει η δυνατότητα διεκδίκη-
σης καμίας αποζημίωσης για ζημίες. 
   
Γ- Αριθμός Πούλμαν: 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τις 24 τρέχουσες γραμμές που έχουν καθοριστεί από την Αναθέτουσα 
Αρχή (βλ. στο παράρτημα 1 τον κατάλογο με τις γραμμές που περιλαμβάνει το ωράριο ανα-
χώρησης το πρωί, τις προβλεπόμενες στάσεις κατά μήκος της διαδρομής και τον προβλεπό-
μενο αριθμό μαθητών), ο αριθμός των πούλμαν είναι: 
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Πρωί: 24 πούλμαν που φτάνουν στη Σχολή μεταξύ 7:45 και 8:00. 
 
Απόγευμα: 
  
Δευτέρα-Τρίτη–Τετάρτη–Πέμπτη-Παρασκευή:     48 πούλμαν 
1η επιστροφή στις 14:45:     24 πούλμαν 
2η επιστροφή στις 16:45:     24 πούλμαν 
3η επιστροφή στις 17:30:             από 1 έως 4 πούλμαν 
            
Ο αριθμός των πούλμαν μπορεί να υποβληθεί σε αλλαγές ανάλογα με τον αριθμό των μετα-
φερόμενων μαθητών. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να τροποποιήσει ορισμένες 
στάσεις στη διάρκεια της Σύμβασης. Ομοίως, τα ωράρια αναχώρησης το πρωί και το από-
γευμα μπορεί να τροποποιηθούν στη διάρκεια του σχολικού έτους ανάλογα με τυχόν νέο 
πρόγραμμα που θα οριστεί από την Αναθέτουσα Αρχή.  
 
Ο αριθμός των προς εξυπηρέτηση γραμμών μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με τον τόπο κατοι-
κίας και την ομαδοποίηση των μαθητών, περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή ειδικού υγειονομικού 
πλαισίου. Στις περιπτώσεις αυτές μπορεί να αφαιρεθούν ή να προστεθούν γραμμές λειτουρ-
γίας και η τιμολόγηση της παροχής υπηρεσιών προσαρμόζεται κατ’ αναλογία με τις παρεχό-
μενες υπηρεσίες. 
 
Η αναχώρηση των πούλμαν το απόγευμα πρέπει να ολοκληρώνεται σε δεκαπέντε (15) λεπτά 
το αργότερο μετά την ολοκλήρωση των μαθημάτων. 
 
Ο Ανάδοχος έχει τη δυνατότητα, ενόψει των παρεχόμενων εγγράφων και ιδιαίτερα των διευ-
θύνσεων των οικογενειών, να αναπτύξει μια εναλλακτική με διαφορετικές διαδρομές, με την 
προϋπόθεση ότι αυτή η αλλαγή δεν έχει κανέναν οικονομικό αντίκτυπο στη Σχολή. 
 
Δ - Συνθήκες Μεταφοράς: 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να διοργανώσει τη μεταφορά των μαθητών με δικά του μέσα ή με 
την υποστήριξη υπεργολάβων, όπως προβλέπεται στην Πράξη Δέσμευσης.  
 
Τα οχήματα θα είναι: 

 Τύπου πούλμαν (τουριστικού) 

 Με προηγούμενη κυκλοφορία από 5 έως 10 χρόνια το μέγιστο.    
 Με 40 ή 50 θέσεις ή τύπου sprinter (η επιλογή του τύπου πούλμαν γίνεται από τον 

Ανάδοχο ανάλογα με τον αριθμό των μαθητών που μεταφέρονται ανά γραμμή εξυπη-
ρέτησης. Αν διαπιστωθεί ότι ο αριθμός των προς μεταφορά μαθητών υπερβαίνει τους 
50, ο Ανάδοχος θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει πούλμαν 60 θέσεων, 
εφόσον το οδικό δίκτυο στις συγκεκριμένες διαδρομές το επιτρέπει). 

 
Τα πούλμαν πρέπει να είναι σε εξαιρετική κατάσταση (βλ. σημείο 1 παρακάτω), άνετα, να 
καθαρίζονται καθημερινά (να απολυμαίνονται αν οι υγειονομικές συνθήκες το επιβάλλουν), 
να διαθέτουν υποχρεωτικά ζώνες ασφάλειας και σύστημα κλιματισμού που να βρίσκεται σε 
κατάσταση λειτουργίας και σε λογική θερμοκρασία η οποία διατηρείται.  
 
Τα πούλμαν θα πρέπει επίσης να διαθέτουν σύστημα γεωεντοπισμού ή ανάλογο, που παρέ-
χει σε κάθε γονιό τη δυνατότητα να παρακολουθεί τη διαδρομή του παιδιού του.  
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Θα εκτιμηθεί η διάθεση εποχούμενου συστήματος συναγερμού σε περίπτωση εισβολής. 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρέχει τουλάχιστον ένα λεωφορείο για μαθητές με ειδικές ανά-
γκες όταν αυτό είναι απαραίτητο, χωρίς πρόσθετο κόστος. 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να παρουσιάσει τυχόν συμβάσεις που έχει συνάψει με τους ιδιοκτή-
τες των πούλμαν. 
 
Τα πούλμαν πρέπει να τίθενται στη διάθεση της Αναθέτουσας Αρχής καθόλη τη διάρκεια 
ισχύος της Σύμβασης και να φέρουν μόνιμη σήμανση με τον αριθμό γραμμής. Κάθε πούλμαν 
που δεν τηρεί τους παραπάνω κανόνες μπορεί να αφαιρεθεί από το δίκτυο εξυπηρέτησης 
μετά από σχετική απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Ο Ανάδοχος πιστοποιεί, πριν από την 1η ημέρα του σχολικού έτους, με υπεύθυνη δήλωση 
(δήλωση σύμφωνα με τον Νόμο 1599), τα εξής: 
 

1. Τα πούλμαν που χρησιμοποιεί ή θα χρησιμοποιήσει έχουν όλα υποβληθεί σε υπο-
χρεωτικό τεχνικό έλεγχο και είναι εγκεκριμένα για κυκλοφορία. 

2. Οι οδηγοί που απασχολεί ή θα απασχολήσει ο Ανάδοχος διαθέτουν, ο καθένας, ε-
παγγελματικό δίπλωμα οδήγησης, έγκυρο και αναγνωρισμένο στην Ελλάδα. 

3. Αυτά τα έγγραφα θα πρέπει να υποβάλλονται με τη μορφή παραρτήματος της υπο-
βληθείσας προσφοράς, κατά την έναρξη κάθε σχολικού έτους. 

4. Επίσημη δήλωση που βεβαιώνει ότι όλοι οι έλεγχοι προσωπικού που απαιτούνται 
από το Υπουργείο Μεταφορών έχουν όντως διενεργηθεί.  

5. Επίσημη δήλωση που βεβαιώνει ότι διαθέτει όλες τις προβλεπόμενες πιστοποιήσεις.  
 
E - Οδηγοί: 
  
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται να χρησιμοποιήσει ικανούς και εξειδικευμένους οδηγούς. Θα φρο-
ντίσει, στο μέτρο του δυνατού, κάθε οδηγός να κυκλοφορεί στην ίδια γραμμή καθόλη τη διάρ-
κεια του σχολικού έτους, ενώ κάθε αλλαγή οδηγού θα πρέπει να κοινοποιείται στους ανωτέ-
ρους του. 
 
Οι οδηγοί πρέπει να συμμορφώνονται με τις οδηγίες των συνοδών αναφορικά με το δρομο-
λόγιο, τις στάσεις και το ωράριο. 
Απαγορεύεται να καπνίζουν μέσα στο πούλμαν, καθώς και στις προσβάσεις της Σχολής πα-
ρουσία των μαθητών.  
Κατά την άφιξη, θα εξασφαλίζουν υποχρεωτικά ότι οι μαθητές έχουν αποβιβαστεί από το 
πούλμαν και ότι δεν έχουν ξεχάσει τίποτα. 
Ο Ανάδοχος είναι υπεύθυνος για την ενημέρωση κάθε οδηγού σχετικά με τις παραπάνω ο-
δηγίες. 
Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να παρέμβει και να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αλ-
λαγή ή την οριστική απομάκρυνση κάποιου οδηγού λόγω μη συμμόρφωσης με τους κανόνες, 
επανειλημμένων παραπόνων από τους χρήστες ή εξακριβωμένης μη επαγγελματικής συ-
μπεριφοράς. Μπορεί επίσης να παρέμβει στην περίπτωση οδηγού που συλλαμβάνεται επ’ 
αυτοφώρω να παραβιάζει τους κανόνες και να του κάνει σχετική σύσταση. 
 
ΣΤ - Συνοδοί: 
 
Ο Ανάδοχος δεσμεύεται για την παρουσία ενός συνοδού σε κάθε πούλμαν, ο οποίος θα α-
μείβεται από αυτόν και θα μιλά ει δυνατόν ελληνικά και γαλλικά ή τουλάχιστον αγγλικά. 
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Όσον αφορά το εν λόγω προσωπικό, ο Ανάδοχος θα πρέπει να προσκομίζει το ποινικό μη-
τρώου κάθε συνοδού πριν από κάθε σχολική χρονιά. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή δεσμεύεται ότι το εν λόγω προσωπικό θα αποκτά συστηματικά πιστο-
ποιητικό εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών. 
 
Η επιλογή των συνοδών πραγματοποιείται από τον Ανάδοχο και εγκρίνεται από την Αναθέ-
τουσα Αρχή. 
 
Ο ρόλος και το έργο των συνοδών έχουν ως εξής: 
 

 Είναι ενήμεροι για το δρομολόγιο, τα σημεία των στάσεων και το ωράριό τους. 

 Εξασφαλίζουν ότι το καθορισμένο ωράριο τηρείται σε κάθε στάση.  

 Ελέγχουν την παρουσία των μαθητών (πρωί και απόγευμα), με τη βοήθεια καταλόγου 
που παρέχεται από την Αναθέτουσα Αρχή και τον οποίο υποβάλλουν, κάθε εβδομά-
δα ή όποτε χρειάζεται, στο γραφείο μεταφοράς. Επισημαίνουν κάθε ανωμαλία ανα-
φορικά με τον εν λόγω κατάλογο. 

 Ειδοποιούν αμέσως, μέσω τηλεφώνου το γραφείο μεταφοράς, για οτιδήποτε συμβαί-
νει κατά τη διαδρομή (καθυστέρηση, σημαντική κυκλοφοριακή συμφόρηση, βλάβη, 
κλπ.). 

 Βοηθούν τα μικρά παιδιά να επιβιβαστούν και να αποβιβαστούν από το πούλμαν, 
συνοδεύουν τους μαθητές του νηπιαγωγείου μέχρι τη σχολική αίθουσα ή φροντίζουν 
να συνοδεύονται από κάποιον αρμόδιο ενήλικα. 

 Φροντίζουν ώστε τα μικρά παιδιά να κάθονται στις μπροστινές θέσεις του πούλμαν. 

 Ελέγχουν ότι όλα τα παιδιά έχουν δέσει τη ζώνη ασφάλειας στο πούλμαν. 

 Σε γενικές γραμμές, είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια και την πειθαρχία εντός του 
πούλμαν. Ιδιαίτερα, οι μαθητές πρέπει να είναι καθιστοί και να έχουν δέσει τη ζώνη 
ασφάλειας όταν το πούλμαν ξεκινά. 

 Φροντίζουν ώστε κανείς επιβάτης του πούλμαν να μη συμπεριφέρεται με επικίνδυνο 
τρόπο. 

 Εξασφαλίζουν, όσον αφορά τα παιδιά της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ότι τα περιμέ-
νουν στη στάση οι γονείς ή κηδεμόνες τους. Σε αντίθετη περίπτωση, δεν αφήνουν το 
παιδί να αποβιβαστεί και μένουν μαζί του μέχρις ότου το παιδί μεταφερθεί στην οικο-
γένειά του ή στο σχολείο, με εξαίρεση τα παιδιά για τα οποία έχουν ενημερωθεί σχετι-
κά και για τα οποία οι γονείς έχουν υποβάλει γραπτή συναίνεση, προσωρινή ή μόνι-
μη, στο γραφείο μεταφοράς της Σχολής. Αν δεν βρεθεί λύση με τους γονείς του παι-
διού, το παιδί επιστρέφει με τον συνοδό στη Σχολή (εντός του σχολικού ωραρίου) ή 
με το πούλμαν στη Διεύθυνση της Σχολής (αν πρόκειται για την προτελευταία δια-
δρομή της ημέρας) ή με ταξί στους γονείς του με έξοδα των γονιών (αν πρόκειται για 
την τελευταία διαδρομή της ημέρας). Στην τελευταία περίπτωση, οι γονείς καλύπτουν 
επίσης τα έξοδα του ταξί για την επιστροφή του συνοδού στην κατοικία του. 

 Παρέχουν βοήθεια στους μαθητές σε περιπτώσεις ειδικής ανάγκης ή τραυματισμού 
του μαθητή κατά την επιβίβαση και αποβίβαση από το πούλμαν. 

 
Εναπόκειται στον Ανάδοχο να μεταφέρει στους συνοδούς τις οδηγίες που παρατίθενται πα-
ραπάνω, ιδιαίτερα να τους επιστήσει την προσοχή όσον αφορά την απαίτηση αμοιβαίου σε-
βασμού που πρέπει να επικρατεί στη διάρκεια της μεταφοράς. 
Ο Ανάδοχος θα λαμβάνει γνώση του Εσωτερικού Κανονισμού της Σχολής αναφορικά με τη 
μεταφορά των μαθητών, ο οποίος επισυνάπτεται με τη μορφή παραρτήματος, όπου επανα-
λαμβάνονται και συμπληρώνονται ορισμένες από τις παραπάνω διατάξεις. 
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Ζ - Συντονισμός 
 
Ο συντονιστής πρέπει να είναι σε θέση να επικοινωνήσει ανά πάσα στιγμή με την Αναθέτου-
σα Αρχή αναφορικά με την κατάσταση της υπηρεσίας. Στο πλαίσιο αυτό, θα οριστούν ένας ή 
δύο μισθωτοί συντονιστές του Αναδόχου που θα εδρεύουν στη Σχολή και θα πρέπει υπο-
χρεωτικά να είναι παρόντες στις αναχωρήσεις και αφίξεις των πούλμαν, από τις 7:45 έως τις 
17:45.  
 
Ρόλος του συντονιστή της μεταφοράς μαθητών: 
 

 Επιβλέπει τις επιμέρους δραστηριότητες της μεταφοράς 

 Πλαισιώνει και διαχειρίζεται μια ομάδα επαγγελματιών, οδηγών και συνοδών 

 Επιβλέπει την ομαλή λειτουργία των διαδρομών 

 Εξασφαλίζει την επικοινωνία με τους γονείς και τους ενημερώνει σε περίπτωση συμ-
βάντος (κακοκαιρία, απεργία, κλπ.) για κάθε αλλαγή, ενώ διαχειρίζεται τυχόν απορίες 
και παράπονα αυτών. 

 Διαμορφώνει τις παρουσίες των καθηγητών της Σχολής στις σχολικές εξόδους 

 Είναι παρών σε κάθε μετακίνηση των πούλμαν 

 Πρέπει να είναι σε θέση να υποβάλει προτάσεις για την εξέταση ή διαχείριση των 
γραμμών και στάσεων των πούλμαν μετά από σχετικό αίτημα της Αναθέτουσας Αρ-
χής ή αν το απαιτούν οι συνθήκες. 

 Υπογράφει σύμβαση μόνιμης απασχόλησης με την Αναθέτουσα Αρχή, με τη διαμε-
σολάβηση της Διεύθυνσης Διοικητικών και Οικονομικών Υποθέσεων της Σχολής και 
πρέπει να συμμορφώνεται με τις οδηγίες του αρμόδιου εκπροσώπου της εν λόγω Δι-
εύθυνσης. 

 Πρέπει να υποβάλει, σε τριμηνιαία βάση, γραπτή έκθεση των δραστηριοτήτων του 
(συμβάντα, καθυστερήσεις, ακυρώσεις, προτάσεις για βελτίωση της παροχής υπηρε-
σιών). 

 
Το ή τα φυσικά πρόσωπα που θα αναλάβουν τον Συντονισμό θα αναφέρονται ονομαστικά 
στην προβλεπόμενη Σύμβαση, στο σημείο ΣΤ. 
 
H - Προσωπικό Αναδόχου 
 
Ο Ανάδοχος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για την αμοιβή του προσωπικού που απασχολεί 
(οδηγοί, συνοδοί, συντονιστής...).  
Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει να καταβάλει τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης του προσωπικού 
του προς το ΕΦΚΑ ή κάθε άλλο ταμείο, κύριο ή επικουρικό. Το εν λόγω προσωπικό δεν έχει 
καμία συμβατική σχέση με την Αναθέτουσα Αρχή η οποία δεν αναλαμβάνει καμία υποχρέω-
ση ή ευθύνη απέναντί του, ιδιαίτερα όσον αφορά τυχόν ατυχήματα που μπορεί να προκύ-
ψουν κατά την εκτέλεση της εργασίας του.  
 
Θ - Ασφάλιση 
 
Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να παρέχει, με δικά του έξοδα, στους μεταφερόμενους μα-
θητές, ασφάλιση έναντι σωματικής βλάβης κατά τη μεταφορά τους με τα πούλμαν, χωρίς 
όριο αποζημίωσης. 
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Ο Ανάδοχος είναι επίσης υποχρεωμένος να υποβάλει στην Αναθέτουσα Αρχή, εντός 8 ημε-
ρών από την ημερομηνία έναρξης ισχύος της Σύμβασης, φωτοαντίγραφα των ακόλουθων 
εγγράφων:  
 

 ασφαλιστήρια συμβόλαια σχετικά με το ανωτέρω περιεχόμενο 

 αποδείξεις εξόφλησης των παραπάνω ασφαλιστήριων συμβολαίων.  
 
Η υποβολή των εν λόγω αποδείξεων εξόφλησης θα πρέπει να επαναλαμβάνεται κάθε 
σχολικό έτος.  
     

II - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
 

 
 
A - Καθορισμός συμβατικού τιμήματος: 
 
Καθορίζεται από τον Ανάδοχο στην Πράξη Δέσμευσης στη σελίδα 3. 
 
B- Αναθεώρηση συμβατικού τιμήματος: 
 
Ο Ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος στη 
διάρκεια του σχολικού έτους. 
Η τυχαία αύξηση ή μείωση στις τιμές των καυσίμων δεν μπορεί να αποδοθεί μονομερώς 
στην Αναθέτουσα Αρχή, κατά περίπτωση, ενώ μπορεί να αποτελέσει αντικείμενο πρότασης 
και διαπραγμάτευσης αύξησης ή μείωσης των ισχυόντων τιμών μόνο τον μήνα Νοέμβριο και 
να τεθεί σε ισχύ τον Σεπτέμβριο του επόμενου έτους. 
 

 
Γ - Ειδικές διατάξεις και κυρώσεις:  
 
Σε περίπτωση αδυναμίας παροχής της υπηρεσίας, για οποιονδήποτε λόγο, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα αφαιρεί από την αμοιβή τα ποσά που αντιστοιχούν στις διαδρομές που δεν πραγμα-
τοποιήθηκαν. Η Σύμβαση Μεταφοράς Μαθητών θεωρείται ως καταγγελθείσα όταν παρέλ-
θουν δέκα (10) συνεχόμενες ημέρες μη παροχής της υπηρεσίας από τον Ανάδοχο, τους οδη-
γούς ή τους ιδιοκτήτες των πούλμαν. Υπό αυτές τις συνθήκες, η καταγγελία δεν συνοδεύεται 
από καμία αμοιβή ή αποζημίωση. 
 
Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος δεν τηρεί τους προαναφερθέντες όρους, δεσμεύεται να κα-
ταβάλει χρηματικές κυρώσεις στην Αναθέτουσα Αρχή, όπως αυτές ορίζονται κατωτέρω: 
 

1. Αν δεν τηρείται το ωράριο αναχώρησης ή άφιξης στη Σχολή (με εξαίρεση ανωτέρα βί-
α, θα επιβάλλεται περικοπή στο κόστος της διαδρομής ύψους -15% για κάθε 10 λε-
πτά καθυστέρησης, η οποία θα εφαρμόζεται στο αντίστοιχο μηνιαίο τιμολόγιο. 

2. Στην περίπτωση των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, αν ο συνοδός, κατά τις 
απογευματινές αναχωρήσεις, ξεχάσει να πάρει ένα παιδί, θα επιβάλλεται κύρωση 
ύψους 50 €, η οποία θα αφαιρείται από το αντίστοιχο μηνιαίο τιμολόγιο. 

3. Αν η διαδρομή δεν εκτελεστεί, θα επιβάλλεται κύρωση ύψους 50 €, η οποία θα αφαι-
ρείται από το αντίστοιχο μηνιαίο τιμολόγιο.  

4. Σε περίπτωση μη κατάθεσης των δικαιολογητικών εγγράφων που προβλέπονται στη 
Συγγραφή Υποχρεώσεων, επιβάλλεται κύρωση ύψους 50 € για κάθε μέρα καθυστέ-



     
 

7 
 

ρησης και για κάθε αντίστοιχο πούλμαν, η οποία θα αφαιρείται από το αντίστοιχο μη-
νιαίο τιμολόγιο. 

5. Σε περίπτωση που δεν εκτελεστεί η διαδρομή, θα επιβάλλεται κύρωση ύψους 200 €. 
 
 
Δ - Εγγυήσεις προς τον Ανάδοχο: 
 

1. Σύμφωνα με τον Εσωτερικό Κανονισμό της Σχολής, οι μαθητές που δεν πειθαρχούν 
και δεν τηρούν τους καθορισμένους κανόνες οι οποίοι διέπουν τη μεταφορά τους θα 
αναφέρονται στη Διεύθυνσης της Σχολής μαζί με έκθεση του θα παραθέτει τα συγκε-
κριμένα περιστατικά, καθώς και τα στοιχεία των μαρτύρων. 

 
2. Ειδικότερα, οι μαθητές που αρνούνται να εφαρμόσουν τους κανόνες ασφάλειας (ζώνη 

ασφάλειας, μάσκα σε περιόδους πανδημίας, κλπ.) ή που φέρονται με ασέβεια στον 
οδηγό, τον συνοδό ή τους άλλους μαθητές, ενδέχεται, μετά τη σχετική αναφορά, και 
με απόφαση της Διεύθυνσης της Σχολής: 
- Να λάβουν σχετική προειδοποίηση 
- Να αποβληθούν προσωρινά από το πρόγραμμα μεταφοράς 
- Να αποβληθούν μόνιμα από το πρόγραμμα μεταφοράς, για κάποιο σοβαρό παρά-
πτωμα και μετά από υποτροπή. 
 

3 Σε περίπτωση ανάγκης, ιδιαίτερα όταν η κατάσταση, η εμφάνιση ή η συμπεριφορά 
ενός μαθητή το απαιτούν, η Διεύθυνση μπορεί να αποφασίσει την άμεση αποβολή 
του από το πρόγραμμα μεταφοράς. 

4 Σε περίπτωση πρόκλησης υλικών ζημιών στα πούλμαν από μαθητές, η Αναθέτουσα 
Αρχή θα ζητήσει από τους γονείς τους να καλύψουν τις αντίστοιχες δαπάνες αποκα-
τάστασης των ζημιών. 

 
E - Εγγύηση του Αναδόχου προς την Αναθέτουσα Αρχή:  
 
Ο υποψήφιος ανάδοχος θα πρέπει να καταθέσει εγγύηση ύψους € 10.000 με τη μορφή τρα-
πεζικής επιταγής για να συμμετάσχει στο διαγωνισμό.   
 
Σε περίπτωση που η ανάδοχη εταιρεία αποφασίσει για δικό της λόγο να μην υπογράψει τη 
σύμβαση στο τέλος της διαδικασίας, ο ανάδοχος διατηρεί το δικαίωμα να εξαργυρώσει την 
επιταγή λόγω της ζημίας που υπέστη.   
 
Αυτή η μη χρονολογημένη επιταγή θα διατηρηθεί ως εγγύηση καλής απόδοσης μέχρι το τέ-
λος της πρόσκλησης υποβολής προσφορών και εάν επιλεγεί η εταιρεία, θα επιστραφεί στο 
τέλος της σύμβασης. 
  
ΣΤ - Υπογραφή Σύμβασης 
 
Η Παροχή Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών της Ελληνογαλλικής Σχολής Ευγένιος Ντελα-
κρουά θα αποτελέσει αντικείμενο Σύμβασης που θα συναφθεί μεταξύ της Αναθέτουσας Αρ-
χής και του Αναδόχου. Η Σύμβαση θα περιλαμβάνει το σύνολο των διατάξεων, ρητρών και 
προϋποθέσεων που προβλέπονται στην Πράξη Δέσμευσης και στην παρούσα Ειδική Συγ-
γραφή Υποχρεώσεων. 
 
 
          Αθήνα, …………2023 


