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2018». 

   

ΟΙΚΟΝΟΜΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
 
Ο Δήμος  Ωραιοκάστρου  για  την  υλοποίηση  του προγράμματος «Παιδί και 
θάλασσα»     σε  όλα  τα  δημοτικά  διαμερίσματά  του  θα  χρειαστεί  να  προβεί στην 
μίσθωση (3)τριών λεωφορείων χωρητικότητας 52 θέσεων έκαστο.  
Ο τόπος προορισμού των λεωφορείων θα είναι από τα δημοτικά διαμερίσματα 
Ωραιοκάστρου, Μυγδονίας και Καλλιθέας του Δήμου Ωραιοκάστρου προς  όμορους 
νομούς ( Χαλκιδικής, Πιερίας, Καβάλας  κ.λ.π.) και επιστροφή έως 60 χιλιόμετρα .  
Αναλυτικά:  
Από το δημοτικό διαμέρισμα Καλλιθέας η αναχώρηση θα γίνεται από την 
Νεοχωρούδα και τον Πεντάλοφο. 
Από το δημοτικό διαμέρισμα Μυγδονίας η αναχώρηση θα γίνεται από το Δρυμό, το 
Μελισσοχώρι και τη Λητή. 
Από το δημοτικό διαμέρισμα Ωραιοκάστρου η αναχώρηση θα γίνεται από το 
Παλαιόκαστρο και το Ωραιόκαστρο. 
Τα δρομολόγια θα πραγματοποιηθούν από τη Δευτέρα  2  Ιουλίου 2018 έως και την 
Παρασκευή  13  Ιουλίου 2018. 
Ο Δήμος  Ωραιοκάστρου  για  την  μίσθωση (3) τριών  λεωφορείων  με σκοπό την 
πραγματοποίηση  του προγράμματος «Παιδί και θάλασσα» σε  όλα  τα  δημοτικά  
διαμερίσματά  του  θα  χρειαστεί  δαπανήσει  το  ποσό  των   9.000,00€    ευρώ με το 
Φ.Π.Α.   
  Τα δικαιολογητικά για την μίσθωση  λεωφορείων είναι: 

1. Κλιματιζόμενα λεωφορεία 
2. Ασφάλιση των προσφερόμενων τουριστικών λεωφορείων για 

ατυχήματα για οποιοδήποτε λόγο,  των επιβαινόντων σε αυτό 
πέρα του ασφαλιστηρίου σήματος, στα οποία αναγράφεται η 
διάρκεια ασφαλιστικής κάλυψης και να υπάρχει ανάλυση των 
ασφαλιστικών καλύψεων, στις οποίες  να περιλαμβάνεται η  
αστική ευθύνη από «Σωματικές βλάβες τρίτων» 

3. Ζώνες ασφαλείας 
4. Ανώτατο όριο αριθμού μεταφοράς (αναγράφεται στην άδεια 

κυκλοφορίας) 
5. Πιστοποιητικό  τεχνικού ελέγχου (ΚΤΕΟ) 
6. Δίπλωμα οδήγησης Δ΄ κατηγορίας 
7. Άδεια κυκλοφορίας λεωφορείων 



8. Υπεύθυνη  Δήλωση ότι όλα τα λεωφορεία πληρούν όλες τις 
προδιαγραφές ασφαλείας, και τηρούν τις νόμιμες 
προϋποθέσεις, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία 
 

Η παρούσα Τεχνική Έκθεση συντάχτηκε με σκοπό την μίσθωση (3) τριών 
λεωφορείων χωρητικότητας 52 θέσεων για  την  πραγματοποίηση  του προγράμματος 
«Παιδί και θάλασσα»     σε  όλα  τα  δημοτικά  διαμερίσματά  του.   
Ειδικότερα, η μίσθωση  που προβλέπεται να εκτελεστεί είναι η ακόλουθη: 
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      Ο Συντάξας                                                  Η Προϊσταμένη 
 
 
 
Ευαγγελίδης Αλέξανδρος                               Κουκούδη Αποστολία 
 

A/A ΕΙΔΟΣ 
 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 
ΤΕΜ 

 
 
 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 
ΤΙΜΗ ΤΕΜ. 

ΑΝΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 
 
 

Φ.Π.Α. 
24% 

 
 
 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 
ΑΝΑ 
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

 
ΓΕΝΙΚΟ 
ΣΥΝΟΛΟ 
ΔΑΠΑΝΗΣ 

1 ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 3 Ημερησίως 

10 ημέρες Χ 
3 λεωφορεία ημερησίως  

= 30 δρομολόγια 241,94€ 

 
58,06€ 

 
300,00€  

30 δρομολόγια Χ 
300,00€  το 
λεωφορείο 
=9.000,00€ 

Σύνολο καθαρής Δαπάνης : 7.258,07 € 

Φ.Π.Α.  : 1.741,93 € 

Σύνολο Δαπάνης :   9.000,00 € 


