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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  1/2020 

                                         ( Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΕΣΗΔΗΣ 89191)  

 

ανοικτού διαγωνισμού κάτω των ορίων για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής, που αφορά νέα τμήματα δρομολογίων  για το 

σχολικά έτη  

2019– 2020 ( υπόλοιπο σχολικού έτους)  ,  2020 – 2021 και 2021-2022., συνολικού 

προϋπολογισμού 195.000 ευρώ  

ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών 

Μεταφορών Επιβατών). 

 

Ημερομηνία 

δημοσίευσης στον 

Ημερήσιο  Τοπικό  

Τύπο  

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 

στη 
Διαδικτυακή 

Πύλη του 
www.promithe 
us.gov.gr του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

 

 

Ιστοσελίδα της 

ΠΚΜ 

4-6-2020 4-6-2020 4-6-2020 4-6-2020 

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 
διακήρυξης 

                                                                                           
στη 

Διαδικτυακή 
Πύλη του 

www.eprocure 
ment.gov.gr 

του ΚΗΜΔΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
Δημοσίευσης 

στη 





 

Προθεσμία κατάθεσης 

προσφορών: έως την   

 

 

Ημέρα 

 

 

Ώρα 

.  

Τόπος διαγωνισμού  

   

21-6-2020     Κυριακή 23:30 Κεντρικό κτίριο 

Περιφερειακής Ενότητας 

Χαλκιδικής , Υποδνση 

Οικονομικού – Ανθρ. 

Πόρων , Τμ. Προμηθειών 

 

Προϋπολογισθείσα πίστωση 

εγκεκριμένου 

προϋπολογισμού 

Ε.Φ. 191  

ΚΑΕ 0821.01               

Διάρκεια έργου 

 

Παραρτήματα της 

διακήρυξης 

241.800 ευρώ 

  συμπεριλαμβανομένου      

         ΦΠΑ  μαζί με 

δικαιώματα προαίρεσης 

 

 

 

Από υπογραφή σύμβασης    

έως  

31-8-2022. 

Α, Β, Γ, Δ 

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  – 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι 

σήμερα 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

3. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις. 

4. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί ρύθμισης θεμάτων Τ.Ε.Ι. και άλλες 

διατάξεις». 

5. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.». 





6. Τις Διατάξεις του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ Α΄247/27.11.1995) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των 

δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Τις διατάξεις του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ Α΄141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 ) « Μεταφορά μαθητών δημοσίων 

σχολείων από τις Περιφέρειες ) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

10. Το Ν 4412/16 ( ΦΕΚ 147Α – 8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις έργων , προμηθειών, και υπηρεσιών ( 

προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

11. Το Ν. 4250/2014 “Διοικητικές Απλουστεύσεις -Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 

Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα- Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές 

ρυθμίσεις” 

12. Το Ν. 4257/2014 “Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών” 

13. Το Ν. 4281/2014 “Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα 

Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις” 

14. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και 

την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

15. Το άρθρο 8 του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α΄) «Ενιαίος Φορέας Ελέγχου Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις 

θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με 

την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν. 3659/08 (ΦΕΚ-77 Α΄/7-5-08) και το άρθρο 2 του  Ν. 3060/2002 

(ΦΕΚ 242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης». 

16. Το Ν. 3310/2005 (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων». 

17. Το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005 “Μέτρα για τη 

διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)». 

18. Την με αρ. 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

19. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ 29/Α’/96) άρθρο 11 

και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του Π.Δ/τος 82/96 (ΦΕΚ 

66/Α’/11-04-1996) «Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν 

στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του 

ευρύτερου δημόσιου τομέα», όπως αυτές τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 

του ν. 3310/05 και του άρθρου 8 του ν. 3414/05». 

20. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 

«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

21. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων 

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου 

του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις». 





22. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων θεμάτων 

λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων» 

Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών – Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής 

Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, 

Υποδομών και Δικτύων – Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – 

Ναυτιλίας και Αιγαίου. 

23. Τον εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα  Χαλκιδικής , οικονομικού έτους 2020. 

24. Την υπ’ αριθμ. 16820/02.09.2010 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 1515/B/7.9.2010) «Καθορισμός 

ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα 

καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου» και την 1500/28.01.2011 Απόφαση 

Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Η.Δ. «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 16820/2.9.2010 

Υπουργικής Απόφασης» (ΦΕΚ 1515/B΄/7.9.2010). 

25. Την αριθμ 782275/24-1-2020 εισήγηση της Δνσης Αναπτυξης της ΠΕ Χαλκιδικής  με τα συνημμένα  

σ΄ αυτή έγγραφα απ τα οποία προκύπτει η ανάγκη προκήρυξης νέων δρομολογίων  

26. Τα αρ. 389/15-1-2020 , αρ. 549/13-1-2020, αρ 35987/16-1-2020 αρ 27.472/17-12-2019 και αρ. 

23542/24-12-2019 έγγραφα των Δήμων Σιθωνίας , Αριστοτέλη , Νέας Προποντίδας , Κασσάνδρας  

και Πολυγύρου  αντίστοιχα. 

27. Τα με αρ. πρωτ.  9732/7-2-2020  έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Νομού Χαλκιδικής  την  

45452(1046))/22-1-2020 απόφαση Αντιπεριφερειάρχη  περί έγκρισης ελάχιστων δρομολογίων του 

ΚΤΕΛ Χαλκιδικής καθώς και την 01α/93/10-2-2020 βεβαίωση  Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής από τα 

οποία προκύπτει ότι δεν υπάρχουν τακτικά δρομολόγια του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής  τα οποία μπορούν να 

μεταφέρουν μαθητές κατά τα σχολικά έτη 2019-2020, 2020-2021 και 2021-2022 όπως περιγράφονται 

οι ανάγκες στην αριθμ 782275/24-1-2020 εισήγηση της Δνσης Αναπτυξης της ΠΕ Χαλκιδικής   

28. Την  με  αριθμ 01α /31/21-1-2020  βεβαίωση  της ΠΚΜ / Περιφερειακή Eνότητα Χαλκιδικής με την 

οποία βεβαιώνονται τα προβλεπόμενα από την παρ. 2 του άρθρου 5 της ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 

4217 Β / 26-9-2018 ) 

29. Την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής , κατά τα σχολικά έτη 

2019 – 2020 ( υπόλοιπο σχολικού έτους ) , 2020 – 2021 και 2021-2022. 

30. Την  αριθμ 507/2020     ( ΑΔΑ: 65ΘΖ7ΛΛ-2ΙΤ) .απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  με την οποία 

τροποποιήθηκε η αριθμ 340/2020     ( ΑΔΑ: 68ΜΝ7ΛΛ-4ΗΔ) .απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής  

περί έγκρισης διενέργειας ανοικτού διεθνή διαγωνισμού για τα σχολικά έτη 2019 – 2020 ( υπόλοιπο 

σχολικού έτους )  , 2020 – 2021 και 2021-2022 που αφορούν τη μεταφορά μαθητών Α/θμιας και 

Β/θμιας Εκπαίδευσης Νομού Χαλκιδικής 

31. Την   αριθμ  118913/560/21-2-2020 Α/Α 1351 ( ΑΔΑ : Ω07Μ7ΛΛ-ΧΨΚ.) πράξη ανάληψης 

υποχρέωσης (δέσμευση της  πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης. που έχει 

καταχωρηθεί  με α/α 1348  στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας 

της ΠΚΜ 





Διακηρύσσουμε 

Τη διενέργεια Ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής,  για τα σχολικά έτη  2019 – 2020 ( υπόλοιπο 

σχολικού έτους)  , 2020 – 2021 και 2021-2022. με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο 

κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, , για τη μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων  δημόσιας 

χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και 

Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού Χαλκιδικής από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους 

μονάδα και αντίστροφα, για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων ήτοι 400 ημέρες  και μέχρι 31-8-

2022, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα (ομάδες) του παραρτήματος Α της διακήρυξης 

προϋπολογιζόμενης δαπάνης 195.000 ευρω άνευ  ΦΠΑ και συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων 

προαίρεσης (241.800 συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α ) . Η τιμή πετρελαίου κίνησης που λήφθηκε 

υπόψη για την συγκεκριμένη προκήρυξη είναι 1,48 ευρώ / lit . 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΑΡΘΡΑ                 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ - 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥΑΝΑΔΟΧΟΥ - 

5. ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

6. ΔIAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

7. ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

9. ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ 

10. ΕΥΘΥΝΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

11. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

12. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 

13. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

14. ΛΟΙΠΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ              

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 





 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ – ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

1.1 ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του συστήματος, ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον 15 ημερών, από την 

ημερομηνία από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

ΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

 ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 ΤΟΥ ΕΣΗΔΗΣ   
    

Διαδικτυακή πύλη 4-6-2020 4-6-2020 21-6-2020 και ώρα 23:30 
www.promitheus.gov.gr    
του ΕΣΗΔΗΣ     

    
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής 
προσφοράς στο Σύστημα. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία 
μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 6 του Ν. 4155/13 και το άρθρο 6 της υπ’ αριθμ. Π1/2390/16-10-
2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται, όπως 
περιγράφεται στο Κεφάλαιο 4.1 “Αποσφράγιση Προσφορών” της παρούσας. 
 
 

2. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των 

διαγωνισμών και των διαγωνισμών διαπραγμάτευσης της Π. Ε. Χαλκιδικής, στο εξής Επιτροπή. Οι 

ως άνω επιτροπή γνωμοδοτεί προς την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

, στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το διαγωνισμό αποφάσεις, ως 

αρμόδιο όργανο διεξαγωγής και κατακύρωσης κάθε μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών. 

 

 

1.2  ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. Η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνισμού, 

υποδιαιρείται σε τμήματα και οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή 

αποκλεισμού, τουλάχιστον για ένα τμήμα. Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για  

περισσότερα του ενός ή για το σύνολο  των τμημάτων, από 98  έως και 103 του παραρτήματος Α, η 

δε κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το σύνολο των 

τμημάτων στον ίδιο μειοδότη. Τα τμήματα του διαγωνισμού, όπως αναλύονται στο παράρτημα Α, 

είναι τα εξής: 

ΤΜΗΜΑΤΑ 98-103 : Δρομολόγια με Δ. Χ. επιβατικά ή λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών 

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής 

συνολικού προϋπολογισμού 241.800 συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 50% 

και συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α 





Για όλα τα ανωτέρω τμήματα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους αναδόχους που 
καλύπτουν τουλάχιστον το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτών.  . 
Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των  μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση των κατά 

περίπτωση δρομολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα διακήρυξη, σύμφωνα με τους τύπους 

των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. της ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 

4217 Β / 26-9-2018 ) και σύμφωνα με τον οποίο υπολογίζεται η μέγιστη αποζημίωση του οικείου 

δρομολογίου, δεν κωλύει την υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων μεταφορικών μέσων, 

σύμφωνα με την ως άνω κατηγοριοποίηση, αρκεί τα μέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθμό των 

μεταφερόμενων μαθητών, για τα συγκεκριμένα δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη διακήρυξη. 

Στην περίπτωση αυτή η οικονομική προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι 

ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω τμήματος, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με 

βάση τον  προβλεπόμενο από τη διακήρυξη  προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου. 

2. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον 

αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη τα οχήματα  

μπορούν να χρησιμοποιηθούν  εφόσον ο υποψήφιος διαβεβαιώνει με την υπεύθυνη δήλωση της 

τεχνικής του προσφοράς ότι  εξασφαλίζεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και 

προς τα σχολεία φοίτησης 

3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο μεγαλύτερης χωρητικότητας από 

αυτό που ζητείται στη διακήρυξη τότε έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει με αυτό παραπάνω του ενός 

δρομολόγιου εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο 

εκτέλεσης των δρομολογίων, με την υποχρέωση να ενημερώσει γι αυτό την  αναθέτουσα αρχή 

4. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο  έχει κενές θέσεις  - ( 

όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ο ανάδοχος συμμετέχει στον 

διαγωνισμό για το συγκεκριμένο δρομολόγιο ) -  τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και 

νέους μαθητές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους χωρίς επιπλέον 

αποζημίωση 

5. .Σε  περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούν μαθητές που μεταφέρονται σε διαφορετική σχολική 

μονάδα από αυτή που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και κατ επέκταση και στη σύμβαση 

που θα συναφθεί ,αλλά ο προορισμός συμπίπτει τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει τους 

μαθητές. Μέχρι να γίνει τροποποίηση της σύμβασης  αρκεί η βεβαίωση της μεταφοράς τους από τον   

από τον Δντη του Σχολείου 

6. Σε περίπτωση δρομολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται πολλαπλές διαδρομές ,εάν για 

οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό 

των χιλιομέτρων που εκτελέστηκαν. 

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος  έχει εύλογο χρονικό περιθώριο πριν την έναρξη  ή μετά τη  λήξη των  

μαθημάτων  προκειμένου να  μεταφέρει τους μαθητές προς και από τη  σχολική μονάδα, 

εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ  που τα οχήματα πρέπει να είναι στην 

καθορισμένη ώρα στη σχολική μονάδα     . 

1.3  ΓΕΝΙΚΑ 

1. Η διαδικασία θα διενεργηθεί ηλεκτρονικά στην αίθουσα συνεδριάσεων  της ΠΚΜ / Περιφερειακή 

Ενότητα Χαλκιδικής  την  26/6/2020  ημέρα Παρασκευή και Ώρα 09:30 .π.μ. 

 

2 Πηγή χρηματοδότησης της μεταφοράς των μαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω 
των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, 





αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 ) ). 
  Τα   παραρτήματα,  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. 

3  Οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης στην εφημερίδα των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων  βαρύνουν την 

Ευρωπαϊκή Ένωση και οι δαπάνες δημοσίευσης της διακήρυξης αρχικής και επαναληπτικής (εφόσον 

απαιτηθεί) στον τύπο, βαρύνουν τον, κατά περίπτωση, ανάδοχο φορέα, αναλογικά με το μέρος του 

προϋπολογισμού των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, για το οποίο θα υπογράψουν την οικεία σύμβαση 

και καταβάλλονται σε κάθε περίπτωση από αυτόν. 

4. Κάθε σχετική πληροφορία θα παρέχεται από την αναθέτουσα αρχή, τηλ. 2371351302. 

 

1.4 ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα είναι αυτό της 

χαμηλότερης τιμής, για  κάθε τμήμα . 

   

 

1.5 ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Οι προσφορές, θα υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, δηλαδή μέχρι και την21-6-2020   ημέρα Κυριακή  και ώρα 

23:30,μ.μ. στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

ν.4155/13 (ΦΕΚ/Α/29-5-2013), στο άρθρο 11 της υπ' αριθμ. Π1/2390/16-10-2013 (ΑΔΑ: ΒΛΛΥΦ-

6Φ1) Απόφασης του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας σχετικά με τις «Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» (ΦΕΚ 2677 Β΄/ 21.10.2013),. 

 
Προσφορές που θα υποβάλλονται ηλεκτρονικά μετά τη συγκεκριμένη ώρα και ημέρα θα θεωρούνται 
εκπρόθεσμες. 
 
2.Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερις εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της 

Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων 

συμβάσεων και διαδικασιών, στην αίθουσα συνεδριάσεων της ΠΚΜ / Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής , 

την 26/6/2020 ημέρα Παρασκευή  και Ώρα 09:30.π.μ. στον Πολύγυρο 

 
3.Προσφορές που δεν πληρούν τα παραπάνω, δεν λαμβάνονται υπόψη  

 

 

ΑΡΘΡΟ 2 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 





        2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, τα έγγραφα σύμβασης1  είναι τα ακόλουθα: 
 

1. η παρούσα διακήρυξη με τα παραρτηματά της 

2. το  Τυποποπιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης [ΤΕΥΔ]  

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως 
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά 
 

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και 
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της 
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι 
προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr2και στο site της ΠΚΜ στην ενότητα 
Χαλκιδική 
 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά,  το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο του 
διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.  Αιτήματα  
παροχής  συμπληρωματικών  πληροφοριών -  διευκρινίσεων υποβάλλονται  από  εγγεγραμμένους    στο  
σύστημα  οικονομικούς  φορείς,  δηλαδή  από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους 
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και  κωδικό  πρόσβασης)  και  απαραίτητα  το  ηλεκτρονικό  αρχείο  με  
το  κείμενο  των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο35. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι 
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των   αναγκαίων   
πληροφοριών   για   την   κατάρτιση   των   προσφορών   στις   ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την 
παραλαβή των προσφορών, 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 
Οι αιτήσεις συμμετοχής, οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην 
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 
δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε 
με το ν. 1497/1984 (Α΄188)3. Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους 
στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής 
νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο4.  
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά 
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο 
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην 
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.  
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα5. 
                                                           
 
 
 
 
 





2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εγγραφής σε μία ή περισσότερες κατηγορίες του 
παρόντος ΔΣΑ έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα 
μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια 
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την 
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων. 
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή6 για την υποβολή αίτησης συμμετοχής.  
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται 
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής  
Όπως περιγράφεται στο άρθρο  11 
 

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο 
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν 
πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 
2.2.3.1  Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη7 καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 
ακόλουθους λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του 
οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 
2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 
3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη 
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για 
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), 
η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη 
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 ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου  αφορά στους 
διαχειριστές. 

                                                           
 
  





Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, 
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά στα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου8. 

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

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί 
με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση.  

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις : 
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή την εθνική 
νομοθεσία ή/και   
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και 
την επικουρική ασφάλιση. 
Δεν αποκλείεται ο οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας 
τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, 
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους.  
γ) Η Αναθέτουσα αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
υποβολής της αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) 
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την 
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και 
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  
 
2.2.3.3 α) διαγράφεται 
 
           β)  διαγράφεται 
2.2.3.4. Αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις 
ακόλουθες καταστάσεις:  
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/20169,  
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των 
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν 
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα 
μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας,  
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας 
συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,  
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού 
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του 
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,  
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 
προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που 
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

                                                           
 
 





επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά 
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,  
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας 
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 
ανάθεση,  
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά 
του. 
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από την παρούσα διαδικασία, εάν συντρέχουν οι 
προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος 
αποκλεισμού). 

2.2.3.6. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις.  
2.2.3.7. Οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ)10 και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει 
ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός 
λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν 
αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς 
φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού 
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα 
το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες 
διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης 
σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την 
περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση  
2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 
4412/2016. 
2.2.3.9. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 
74 του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία. 

         2.2.4 Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να ασκούν 
εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπόψη υπηρεσίας, ήτοι 
δραστηριότητα ειδικών μεταφορών επιβατών.  Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα 
XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  
μέλους  του  Ευρωπαϊκού  Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες 
χώρες που δεν εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς συμφωνίες  
με  την  Ένωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης  δημοσίων  συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε 
αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να 
είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

        2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  
           Δεν απαιτείται  
 

        2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα11  
    Δεν απαιτείται 

                                                           
 
.  
 





      2.2.7  Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής 
διαχείρισης  

          Δεν απαιτείται 

 

2.2.8  Στήριξη στην ικανότητα τρίτων 

            Δεν απαιτείται ιδιαίτερη οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκειας ούτε και ιδιαίτερη Τεχνική επαγγελματική 
ικανότητα σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.5 και  2.2.6. 

2.2.9  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

 

2.2.9.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

               Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε  
μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής  
των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή  
της προσφοράς τους ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο Τυποποπιημένο Εντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ , το οποίο αποτελεί ενημερωμένη 
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου εντύπου  
του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς 
φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 173 

           Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, 
υποβάλλεται ένα Τυποποπιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την 
υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων 
αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού  οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτόν. 

            Ως  εκπρόσωπος  του  οικονομικού  φορέα  νοείται  ο  νόμιμος  εκπρόσωπος  αυτού,  όπως προκύπτει από το ισχύον 
καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως 
εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

               Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης 
(Ε), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης. 

   

2.2.9.2 Αποδεικτικά μέσα 

Α.  Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8, κρίνονται κατά την  
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη  
σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις  
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.8. της παρούσας, οι φορείς στην  
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που  
αποδεικνύουν  ότι  δεν  συντρέχουν  οι  λόγοι  αποκλεισμού  της  παραγράφου 2.2.3  της  
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4- 
2.2.8). 

Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του 
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον 
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά  
στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα  





πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση  
δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως  
εθνικό   μητρώο   συμβάσεων,   εικονικό   φάκελο   επιχείρησης,   ηλεκτρονικό   σύστημα  
αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική  
βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΤΕΥΔ). 

Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι  
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού 
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή 
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι 
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα 
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά τα 
ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1, 

β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από  
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον ο προσωρινός ανάδοχος  
εφόσον είναι εγκατεστημένος στην Ελλάδα, θα πρέπει να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση όσο  
αφορά τους Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στου οποίους οφείλει να  
καταβάλει εισφορές. 

Ειδικότερα  για  τους  οικονομικούς  φορείς  που  είναι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα,  τα  
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική  
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο  
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό  ότι το νομικό πρόσωπο  
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο  
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση  
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως  
κάθε  φορά  ισχύουν. Τα  φυσικά  πρόσωπα (ατομικές  επιχειρήσεις)  δεν  προσκομίζουν  
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων  

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή  
όπου  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  αυτό  δεν  καλύπτει  όλες  τις  περιπτώσεις  που  
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της 
παραγράφου2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη 
βεβαίωση στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ,ένορκη βεβαίωση, από 
υπεύθυνη δήλωση   του   ενδιαφερομένου   ενώπιον   αρμόδιας   δικαστικής   ή   διοικητικής   
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός  
φορέας. 

Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι  
τα  έγγραφα  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις 
παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4. 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος 
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο 
λόγοι αποκλεισμού. 

γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση 
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να 
προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 
υποβολής  προσφοράς. Μέχρι  να  καταστεί  εφικτή  η  έκδοση  του  πιστοποιητικού  που 
προβλέπει  η  περίπτωση  γ  της  παραγράφου  2  του  άρθρου  80  του  ν.  4412/16,  αυτό 





αντικαθίσταται  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  οικονομικού  φορέα,  χωρίς  να  απαιτείται 
επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.. 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο 
προσωρινός  ανάδοχος  είναι  ανώνυμη  εταιρία.  [Εξαιρούνται  της  υποχρέωσης  αυτής  οι 
εταιρείες  που  είναι  εισηγμένες  στο  Χρηματιστήριο  της  χώρας  εγκατάστασής  τους  και 
υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους]: 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους  
της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές    είναι ονομαστικές, καθώς και  
αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των 
μετοχών  
κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο 
μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της  
προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το  
δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του  
κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική  
κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι  
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες  
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η  
ονομαστικοποίηση  μέχρι  φυσικού  προσώπου  των  μετοχών,  που  έχει  συντελεστεί  τις  
τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το  δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την  
έδρα  της    δεν  έχει  ονομαστικές  μετοχές,  υποβάλλει  βεβαίωση  περί  μη  υποχρέωσης  
ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη,  
διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη  
κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια  
κατάσταση,  σχετική  κατάσταση  μετόχων (με 1%),  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική  
Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση  
κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι  
γνωστοί. 

Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να  
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης   των   Υπουργών   Ανάπτυξης   και   Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 

«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 

3414/2005» .και 

ε) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι  
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.  
4412/2016. 

Σημ.  Τα  αποδεικτικά  μέσα  γίνονται  αποδεκτά  κατά  τον  ακόλουθο  τρόπο:  α)  τα  
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 1 του άρθρου 73, την περίπτωση γ΄ της  
παραγράφου 2 του άρθρου 73 και την περίπτωση β΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73  
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους, β) τα λοιπά  
δικαιολογητικά που αφορούν την παράγραφο 2 του άρθρου 73 εφόσον είναι εν ισχύ κατά  
το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, να  
έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση, γ) τα δικαιολογητικά  
που   αφορούν   την   παράγραφο 2   του   άρθρου 75,   τα   αποδεικτικά   ισχύουσας  
εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών προσώπων, και τα πιστοποιητικά αρμόδιας αρχής  
σχετικά με την ονομαστικοποίηση των μετοχών σε περίπτωση ανωνύμων εταιρειών,  
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, δ)  
οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την  
υποβολή  τους  και  ε)  οι  υπεύθυνες  δηλώσεις,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  μετά  την  
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών». 





  Σημειώνεται ότι όλες οι υπεύθυνες δηλώσεις του υποψηφίου  που απαιτούνται πρέπει να 
φέρουν ψηφιακή υπογραφή 

B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την  
άσκηση   επαγγελματικής   δραστηριότητας)   προσκομίζουν   πιστοποιητικό/βεβαίωση   του  
οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί  
φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν  
πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός  
η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα  
δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από  
ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής  
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας  
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται  
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του  
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.87 

Οι  εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο 
Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο. 

Β.3 Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο  
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά  
έγγραφα   σύστασης   και   νόμιμης   εκπροσώπησης (όπως   καταστατικά,   πιστοποιητικά  
μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με  
τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η  
νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α  
που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού  
(νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  τρίτοι,  στους  οποίους  έχει  
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του  
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. 

Β.4.  Οι  οικονομικοί  φορείς  που  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  επίσημους  καταλόγους  που  
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από  
οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, 

κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να 
προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια 
αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των 
εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν 
λόγω κατάλογο. 

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή 
το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο 
καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος 
κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται  
από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό  
εγγραφής τους. 

Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα  
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει  
στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν.  
4412/2016. 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 
 

2.3.1  Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά: 





2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 
 

2.4.1  Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στα Παραρτήματα Ι και ΙΙ της  
Διακήρυξης, για  όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα. 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές  

Η  ένωση  οικονομικών  φορέων  υποβάλλει  κοινή  προσφορά,  η  οποία  υπογράφεται  
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την  
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως  
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της   
κατανομής   αμοιβής   μεταξύ   τους)   κάθε   μέλους   της   ένωσης,   καθώς   και   ο 
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής94.. Σε άλλη περίπτωση θεωρείται ότι συμμετέχουν ισότιμα. 

2.4.2  Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της  
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία  
και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο άρθρο 1 παρ. 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα,  
σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες  
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 95. 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να  
διαθέτουν  εγκεκριμένη  προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  ή  προηγμένη  ηλεκτρονική  
υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν  
εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο  
εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα  
στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και  
διαδικασίες  λειτουργίας  του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων 

(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα 
(ΕΣΗΔΗΣ- 
Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του  
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα  
υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του  
ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική  
ανακοίνωσή της96. 

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα: 

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής -Τεχνική Προσφορά» στον 
οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά  
σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα. 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η  
οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  τα  κατά  περίπτωση  απαιτούμενα  
δικαιολογητικά. 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία 
εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα97, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 21 του ν. 4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, 
αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την 
εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 





Δεν χαρακτηρίζονται  ως εμπιστευτικές  πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις 
προσφερόμενες  ποσότητες,  την  οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής 
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά  
συμπληρώνοντας  τις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος.  Στην  
συνέχεια το σύστημα παράγει τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα  
ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.   Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται  
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου  
pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το  
σύστημα  παράγει σχετικό  μήνυμα  και ο προσφέρων  καλείται  να παράγει  εκ νέου το  
ηλεκτρονικό αρχείο pdf]. Τα έγγραφα που συνοδεύουν την τεχνική προσφορά (Άδειες  
κυκλοφορίας ,  Υπεύθυνες  Δηλώσεις ,  λοιπά  έγγραφα  θα  επισυναφθούν  σε  μορφή  
ηλεκτρονικού αρχείου pdf στο σύστημα). 

2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του 
Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία 
υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 
συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή 
προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  με  χρήση  εγκεκριμένων  πιστοποιητικών,  χωρίς  να 
απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 

Από   το   Σύστημα   εκδίδεται   ηλεκτρονική   απόδειξη   υποβολής   προσφοράς,   η   όποια 
αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. 

Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και  
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα  
αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  σφραγισμένο  φάκελο,  τα  στοιχεία  της  ηλεκτρονικής  
προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν.  
4250/2014.  Τέτοια  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  είναι  ενδεικτικά  η  εγγυητική  επιστολή  
συμμετοχής, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης  
(Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία  
φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το ν.  
4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί  από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό 
σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη 
προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία    που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά,  όταν 
αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας98. 

Οι  αλλοδαποί  οικονομικοί  φορείς  δεν  έχουν  την  υποχρέωση  να  υπογράφουν  τα  
δικαιολογητικά του διαγωνισμού που απαιτούν χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής,  
αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη  
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε  
διαδικασίες   σύναψης   δημοσίων   συμβάσεων.   Στις   περιπτώσεις   αυτές   η   προσφορά  
συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση, στην οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν  
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι, στη χώρα προέλευσης δεν  
είναι  υποχρεωτική  η  χρήση  προηγμένης  ψηφιακής  υπογραφής  για  τη  συμμετοχή  σε  
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

 

2.4.3  Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική 
Προσφορά» 

2.4.3.1  Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη 
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν: 

α) το Τυποποπιημένο Εντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και 

β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 

2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης. 





. 

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ, είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση  
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού  
που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 79 για το σύνολο των φυσικών προσώπων  
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία  
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 

13 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται η  
νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό  
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το  
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για  
διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα 
συγκεκριμένα έγγραφα από τα οποία προκύπτει η εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα 
υποβάλλονται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο δικαιολογητικά συμμετοχής 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ για 
κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.  Το ίδιο ισχύει και όταν ο οικονομικός 
φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων. 

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)  
εργασίμων  ημερών  από  την  ηλεκτρονική  υποβολή.  Επισημαίνεται  ότι  η  εν  λόγω υποχρέωση  
δεν  ισχύει  για  τις  εγγυήσεις  ηλεκτρονικής  έκδοσης (π.χ.  εγγυήσεις  του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.), οι οποίες 
φέρουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή. 

2.4.3.2 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που 
έχουν τεθεί  από την αναθέτουσα αρχή στο Παράρτημα  Ι και ΙΙ της Διακήρυξης. Περιλαμβάνει ιδίως 
τα έγγραφα και δικαιολογητικά, βάσει των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλότητα των 
προσφερόμενων υπηρεσιών με βάση το κριτήριο ανάθεσης,  σύμφωνα με τα   αναλυτικώς   
αναφερόμενα   στa   ως   άνω   Παράρτηματα 100. Για   το   σκοπό   αυτό συμπληρώνεται   και   η   
αντίστοιχη   ειδική   ηλεκτρονική φόρμα   του   συστήματος «συμμόρφωσης» με τις Τεχνικές 
Προδιαγραφές. 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν  
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν101. 

Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολο τους στις ειδικές 
ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα 
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία σε μορφή pdf. 

Ο Φάκελος της Τεχνικής προσφοράς εκτός από  το ανωτέρω παραγόμενο  από το Σύστημα 
ηλεκτρονικό αρχείο πρέπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουθα , τα οποία υποβάλλονται 
ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου pdf: 
I. Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη  , σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 

1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 

i) Τα στοιχεία του διαγωνισμού όπως αυτά καθορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, και τα τμήματα 

για τα οποία υποβάλει την προσφορά και κατά συνέπεια πρέπει να καλύπτει η εγγυητική τους 

επιστολή Για κάθε τμήμα δρομολογίου θα πρέπει να αναγραφεί ο αριθμός κυκλοφορίας των 

Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε 

δρομολογίου και ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 

ii) Ότι η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας 

έλαβαν γνώση kαι αποδέχονται 

iii) Ότι με την υποβολή της προσφοράς τους αποδέχονται ότι θα εξασφαλίσουν την   έγκαιρη και 

ασφαλή μεταφορά  των μαθητών 

iv) Οι υποψήφιοι ανάδοχοι έχουν τη δυνατότητα στην υπεύθυνη δήλωση να δηλώσουν και 

επιπλέον οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών ως εφεδρικά, 

προσκομίζοντας και γι αυτά τα δικαιολογητικά των παρακάτω παραγράφων του παρόντος 





άρθρου . Σε περίπτωση που κάποιο από τα οχήματα που θα δηλωθούν δεν  εκπληρώνει τους όρους 

της τεχνικής προσφοράς η επιτροπή αξιολόγησης κρίνει αν κάποιο από τα εφεδρικά οχήματα 

ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της διακήρυξης και η τεχνική προσφορά γίνεται δεκτή . 

II. Φωτοαντίγραφο  της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 

III. Φωτοαντίγραφο από πρόσφατα φύλλα εν ισχύ τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να 

προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή 

μεταφορά των μαθητών. 

IV. Φωτοαντίγραφα εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή σήμα ασφάλισης 

V. Στην περίπτωση που το λεωφορείο ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο, απαραίτητη 

προϋπόθεση αποτελεί α. η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. 

επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι  θα 

παραχωρήσει  το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, για τη 

μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής, καθώς 

και β. η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου αναδόχου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη , ότι 

το σχετικό συμφωνητικού μίσθωσης, θα το προσκομίσει όταν και εάν κληθεί να υποβάλλει τα 

δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση. 

VI. Ευκρινές   φωτοαντίγραφο     άδειας   οδικού   μεταφορέα   για   κάθε   ιδιοκτήτη Λεωφορείου.. 

VII. Αντίγραφο εν ισχύ της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ. επιβατικών 

εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια 

Διευκρινίζεται ότι  οι όροι  λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν             την έννοια 

όπως αυτή αναλύεται στην παράγραφο 2α του παραρτήματος της αριθμ.  ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 

4217 Β / 26-9-2018 ) 

Η επιτροπή αξιολόγησης έχει το δικαίωμα να ζητήσει από τους υπψηφίου αναδόχους την επίδειξη 

των πρωτοτύπων εγγράφων  εντός διαστήματος  3 εργάσιμων ημερών ( πχ ασφαλιστήριο , 

ΚΤΕΟ) 

.8.Ειδικά για τις προσφορές που υποβάλλονται από υποψηφίους που έχουν στην κατοχή τους ΔΧ 

επιβατικά διευκρινίζονται τα εξής : 

α.  Οι προσφορές υποβάλλονται κατ εφαρμογή των διατάξεων περί της έδρας διοικητικής μονάδας των 

ΕΔΧ αυτοκινήτων ( Αρθρα 82 και 83 του Ν.4070/2012 ) 

β. . Σε όσα δρομολόγια  ΕΔΧ επιβατικών αυτοκινήτων υπάρχουν προς μεταφορά 

μαθητές από διαφορετικές περιοχές του Νομού  γίνονται αποδεκτές προσφορές από 

υποψηφίους που τα οχήματα τους είτε έχουν ως έδρα τον τόπο μετάβασης είτε έναν εκ 

των τόπων αναχώρησης 

γ. Σε περίπτωση που δεν υποβληθεί προσφορά κατ εφαρμογή των παραπάνω 

διατάξεων , και    προκειμένου να επιτευχθεί η ομαλή και απρόσκοπτη διεξαγωγή της 

μεταφοράς των μαθητών και  κατά συνέπεια της λειτουργίας των σχολικών μονάδων , 

γίνονται δεκτές προσφορές από ΕΔΧ   επιβατικά αυτοκίνητα ανεξαρτήτου έδρας 

.εντός των ορίων του Δήμου 

2.4.4  Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης 
και υποβολής οικονομικών προσφορών 

Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική 
προσφορά του οικονομικού φορέα (Προμηθευτή). 





Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) 
φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική όρμα του 
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο υπογράφεται 
ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα 
του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε 
αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 
ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Καθώς η οικονομική προσφορά, δηλαδή το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης, έχει αποτυπωθεί έμμεσα στις 
ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων θα επισυνάψει στην ηλεκτρονική οικονομική 
προσφορά του ψηφιακά υπογεγραμμένα και τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα της 
οικονομικής προσφοράς του παραρτήματος Δ΄, σε μορφή pdf... 

Διευκρινίζεται ότι : 
Α. Η προσφερόμενη τιμή, κατά τμήμα, για το διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών  Α΄/θμιας και Β΄/θμιας 

Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και αντίστροφα, είναι το ημερήσιο 

κόστος του τμήματος, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης έκπτωσης σε ακέραιες τιμές μονάδος, που 

προσφέρει ο διαγωνιζόμενος στην προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια 

και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της Κ.Υ.Α. 

50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 ) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις 

Περιφέρειες». Στην προσφερόμενη τιμή δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.. 

      Β, Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της    

      ενιαίας έκπτωσης  σε ακέραιες τιμές μονάδος του τμήματος στην ημερήσια αξία έκαστου 

δρομολογίου    

 του τμήματος, που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο. Το άθροισμα των προσφερομένων 

τιμών του τμήματος για κάθε ένα από τα δρομολόγια του τμήματος αποτελεί την συνολική οικονομική 

προσφορά του συμμετέχοντος για το τμήμα. Επισημαίνεται ότι για κάθε δρομολόγιο του τμήματος θα 

πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά στο 

σύνολό της για κάθε τμήμα απορρίπτεται. Σε όλα τα δρομολόγια που περιλαμβάνονται σ΄ένα 

τμήμα  πρέπει υποχρεωτικά ο υποψήφιος να έχει το ίδιο ποσοστό έκπτωσης αλλιώς η προσφορά 

απορρίπτεται 

Γ  Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη του 

συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την διακήρυξη,  ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός 

από το Φ.Π.Α. 

Δ.  Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ αναπροσαρμογής 

λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Ε.  Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την  υπογραφή της  σύμβασης 

μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες  παρατάσεις της. 

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών 

Οι  υποβαλλόμενες  προσφορές  ισχύουν  και  δεσμεύουν  τους  οικονομικούς  φορείς  για 

διάστημα 300 ημερών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

Προσφορά  η  οποία  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  από  τον  ανωτέρω  προβλεπόμενο 

απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την 

αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής 

συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την 





παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την 

προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, 

κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο 

συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν 

είτε να παρατείνουν την προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν 

την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην 

τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των 

προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται  

πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 

2.4.2. (Χρόνος   και   τρόπος   υποβολής   προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο   φακέλων 

δικαιολογητικών   συμμετοχής,   τεχνικής   προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο   φακέλου 

οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών προσφορών) , 2.4.5. 

(Χρόνος   ισχύος   προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση   και   αξιολόγηση   προσφορών), 4 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 

αποκατασταθεί  κατά  την  αποσαφήνιση  και  την  συμπλήρωσή  της  σύμφωνα  με  την 

παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης, 

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της  

προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή  

σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες 

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της 

παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. 

ε)η οποία είναι εναλλακτική προσφορά  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 





θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα  

της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές  

της σύμβασης. 

 

ΑΡΘΡΟ 3 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

.1 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών ήτοι την 26-6-2020 ημέρα Παρασκευή    και Ώρα 
09:30.π.μ. μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
διαδικασιών. 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «_Δικαιολογητικά Συμμετοχής Τεχνική Προσφορά» . 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς.. 
H επιτροπή αξιολόγησης συντάσσει δυο πρακτικά τα οποία εγκρίνονται με μια απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής της ΠΚΜ πάνω στην οποία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ασκήσουν προσφυγή .  
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «_Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική 
Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο των 
προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. 
Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λαμβάνουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν. 
 
.2 _ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κειμένων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και των διαδικασιών της κατά περίπτωση 
Αναθέτουσας Αρχής. 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα ιδίως: 
• Η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, που έχει ορισθεί από την αναθέτουσα αρχή και τα 
μέλη της, πιστοποιημένοι χρήστες του συστήματος, προβαίνει στη διαδικασία ελέγχου και αξιολόγησης 
των κατά περίπτωση φακέλων και υποφακέλων των προσφορών. 
• • Η αναθέτουσα αρχή εκδίδει τις σχετικές αποφάσεις επί της αξιολόγησης των ηλεκτρονικών 
προσφορών . 
• Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη 
της προσφοράς τους. 
• Η επιτροπή αξιολόγησης διαγωνισμού ή άλλοι πιστοποιημένοι χρήστες από την αναθέτουσα αρχή του 
διαγωνισμού απευθύνουν αιτήματα στους συμμετέχοντες χρήστες – οικονομικούς φορείς για παροχή 
διευκρινίσεων επί υποβληθέντων δικαιολογητικών και οι χρήστες – οικονομικοί φορείς παρέχουν τις 
διευκρινίσεις εντός των κατά περίπτωση προθεσμιών που τους ορίζονται. 
 
3 ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ  – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 
Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή είναι κριτήριο η 
χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία: 
• Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε. 
• Η προσφερόμενη τιμή σε σχέση με τιμές που προσφέρθηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς και την 
τρέχουσα στην αγορά τιμή, καθώς και τις γενικότερες συνθήκες που επικρατούν στην αγορά. 
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους 
καθοριζόμενους στη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, και  ο οποίος προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες 
θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις 
τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης. 
• Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 
η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη. 
 
4. Ηλεκτρονική αποσφράγιση φακέλου «_Δικαιολογητικά Κατακύρωσης» 





Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο 
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται δύο εργάσιμες ημέρες μετά και την προσκόμιση των 
δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή, ύστερα από σχετική ειδοποίηση των συμμετεχόντων που δικαιούνται 
να λάβουν γνώση τωνδικαιολογητικών που υπεβλήθησαν. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 
κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών. 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν 
ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των _Δικαιολογητικών Κατακύρωσης που 
αποσφραγίσθηκε. 
 
5 Ανάδειξη μειοδότη 
Όταν αυτός στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και δεν προσκομίσει 
σε έντυπη μορφή ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα και δικαιολογητικά όπου απαιτείται η 
κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή. Σε περίπτωση που και 
αυτός δεν υποβάλλει και προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και δικαιολογητικά όπου 
απαιτείται η κατακύρωση γίνεται στον προμηθευτή με την αμέσως επόμενη χαμηλότερη τιμή και ούτω 
καθ΄ εξής. Αν κανένας από τους προμηθευτές δεν υποβάλλει ηλεκτρονικά και προσκομίζει, σύμφωνα με 
τους όρους και τις προϋποθέσεις των ανωτέρω διατάξεων, ένα ή περισσότερα από τα έγγραφα και 
δικαιολογητικά τα οποία απαιτούνται από αυτές, ο διαγωνισμός ματαιώνεται. 
  
 

6 Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει, κατά την αξιολόγηση 

των προσφορών οποιοδήποτε πρόσθετο στοιχείο κρίνει απαραίτητο ή να καλέσει τους 

συμμετέχοντες, προκειμένου να διευκρινίσει τα πιστοποιητικά  ή έγγραφα που υποβλήθηκαν. 

7   Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, 

δύναται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016 να αποφασίσει: 

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου. 
Β) Κατακύρωση μέρους του έργου, σε ποσοστό που ανέρχεται έως 15% στην περίπτωση της 
μεγαλύτερης ποσότητας και 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. 
Γ) Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και για το σύνολο των 
τμημάτων του διαγωνισμού και επανάληψή του με τροποποίηση ή μη των όρων και των τεχνικών 
προδιαγραφών ή προσφυγή στη διαπραγμάτευση των άρθρων 29 και 32 του Ν. 4412/2016 εφόσον 
πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις αυτών. 
Ε) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού για τμήμα ή για τμήματα ή και για το σύνολο 
των τμημάτων του διαγωνισμού. 
Στ) Ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή αναμόρφωση του αποτελέσματός της ή επανάληψή της, σε 
περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας 
ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη λαμβάνει χώρα από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 
σφάλμα ή η παράλειψη. 
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.4412/2016.. 
8 Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των 
οικονομικών_φορέων. 
 
 

 

ΑΡΘΡΟ 4 

 Πρόσκληση   υποβολής   δικαιολογητικών   προσωρινού   αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική  
πρόσκληση μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η  
κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα(10) ημερών 
113 από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά  
έγγραφα νομιμοποίησης114 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις  
διατάξεις  του  άρθρου 1  του  ν. 4250/2014 (Α΄ 74)  όλων  των  δικαιολογητικών    που  
περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία  
για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς  
και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8  αυτής.  





Συγκεκριμένα τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι  
1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, 
ισοδύναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους– 
μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός 
φορέας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για: 

 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 
 
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της 
δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.54), καθώς και όπως ορίζεται στην 
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 
 
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ.48), η 
οποία κυρώθηκε με το ν.2803/2000 (Α΄ 48), 
 
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 
22.6.2002, σ.3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
 
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες 
και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15), η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.3691/2008 (Α΄ 166), 
 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαισίου 2002/629/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ.1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν.4198/2013 (Α΄ 215). 
 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf 
τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 
 
Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου αφορά:  
α) στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ, τους διαχειριστές. Σε περίπτωση ύπαρξης 
περισσοτέρων του ενός διαχειριστών, η ανωτέρω υποχρέωση αφορά όλους τους διαχειριστές.  
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
γ) στις περιπτώσεις συνεταιρισμών όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
δ) σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τους νομίμους εκπροσώπους τους 
 





2) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι εν 
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, 
που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του και από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις 
του.  
Διευκρινίζουμε ότι:  

I. Οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ενημερότητα του επιχειρηματία και 
ενημερότητα για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν (ασφαλιστική ενημερότητα 
μισθωτών πρώην ΙΚΑ). Σε περίπτωση μη απασχόλησης προσωπικού θα το δηλώνουν με 
ΥΔ τους, ψηφιακά υπογεγραμμένη.  

II. Οι προσωπικές επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε, Ε.Ε. κλπ) θα προσκομίσουν ενημερότητα της 
εταιρείας και των εταίρων.  

III. Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (π.χ. ΕΠΕ και Α.Ε.) θα προσκομίσουν ενημερότητα μόνο 
της εταιρείας. 

 
 
3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να έχει 
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί 
υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελεί 
υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε 
διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του 
δραστηριότητες ή ότι δεν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από 
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα:  
Α) τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική 
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο 
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα.  
Β) Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική 
απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε 
πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το 
Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν.  
Γ) Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως 
σε εκκαθάριση.  
Δ) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους 
εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (στοιχεία μητρώου),  με εκτύπωση της 
καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet 
 

4) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή 
του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

 

Διευκρινίζουμε ότι, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό 
αντικαθίσταται από Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσημη 
δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. Στην Υπεύθυνη Δήλωση του 
οικονομικού φορέα, η οποία θα είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, θα βεβαιώνεται η επιβολή ή όχι 
προστίμου σε βάρος του σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 

12 





5) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι 
τροποποιήσεις του ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και 
Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για 
διαγωνιζόμενους με μορφή Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα 
από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο Πρόεδρος και ο ∆ιευθύνων Σύµβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα 
πρόσωπα που έχουν δικαίωµα να δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νοµικό πρόσωπο και τα 
έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό 
αναλόγως µε τη νοµική µορφή των εταιρειών ή κάθε άλλου νοµικού προσώπου (Οι ενώσεις και 
οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την προσφορά 
υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προσφέροντα που 
συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία).  
Τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης (π.χ. πιστοποιητικό ΓΕΜΗ), σε περίπτωση 
νομικών προσώπων, θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν 
την υποβολή τους.  
Διευκρινίζουμε ότι η ανωτέρω υποχρέωση δεν αφορά τα υπόλοιπα πιστοποιητικά της 
παραγράφου 5, δηλαδή καταστατικό, ΦΕΚ κλπ. 
 

6) Δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, εφόσον ο προσωρινός Μειοδότης 
είναι ανώνυμη εταιρία (εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες 
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη 
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους):  

Ειδικότερα ο προσωρινός Μειοδότης υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή 
του, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική 
κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου 
(μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το 
πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.  
Εάν ο προσωρινός Μειοδότης είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο 
της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της 
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση 
μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα 
στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι 
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες 
ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.  
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα 
της δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης 
των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει 
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που 
κατέχουν τουλάχιστον 1% των μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική 
κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί 
είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία 
αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί.  
Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να 
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η 
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.  
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) 
«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το 
Ν.3414/2005». 
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7) Α. Σε περίπτωση νομικών προσώπων: πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου 
επαγγελματικού μητρώου, το οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες 
πριν την υποβολή του - εκτός αν σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτού, φέρει 
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος και με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του σε αυτό και το 
ειδικό επάγγελμά του. 

 
          Β. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: ευκρινές φωτοαντίγραφο της ειδικής κάρτας 
(Ε. .Χ. ή Π.Ε.Ι.), η οποία να βρίσκεται σε ισχύ, ανάλογα με το όχημα και σε περίπτωση που 
απασχολούν οδηγούς, ευκρινές φωτοαντίγραφο των ειδικών καρτών των οδηγών. 
      8) Υπεύθυνη δήλωση  του  φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη από την οποία να προκύπτει ότι 
α. για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 προς απόδειξη των οποίων δεν ζητείται 
κάποιο δικαιολογητικό ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 
αποκλεισμού και β.  
     9)   Για τους συνεταιρισμούς, βεβαίωση αρμόδιας κατά περίπτωση αρχής ότι ο Συνεταιρισμός 
λειτουργεί νόμιμα. 

 
           

           Επιπλέον για τους οδηγούς και τους συνοδούς των  τμημάτων δρομολογίων για τα οποία       

          υπογράφεται η σύμβαση  ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει  κατά το σταδιο  των δικαιολογητικών   

           κατακύρωσης τα παρακάτω :: 

         α.    Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του αναδόχου στην οποία να αναφέρει  α. Τα 

ονοματεπώνυμα των οδηγών και συνοδών ανά δρομολόγιο   β ότι οι οδηγοί των οχημάτων ( άσχετα αν 

οδηγός είναι και ο ίδιος ο ανάδοχος) και οι συνοδοί  είναι εφοδιασμένοι με όλα τα κατάλληλα έγγραφα και 

ιατρικά  πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου να 

εκτελέσουν τα καθήκοντά   γ.  ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν διαπιστώσει 

ότι  οι οδηγοί και οι συνοδοί τόσο  κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων, όπως 

αυτή έχει οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το χρόνο του πρόσληψής τους δεν έχουν στο 

ποινικό τους μητρώο  τους περιορισμούς της παραγρ 2 του  Αρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/18  δ. ότι για 

οποιαδήποτε μεταβολή  επέλθει κατά τη διάρκεια της σύμβασης σε οχήματα, οδηγούς, συνοδούς θα 

ενημερώσουν την αναθέτουσα Αρχή προσκομίζοντας επικαιροποιημένα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 

που προβλέπονται από τη διακήρυξη  

β.  Αντίγραφο ποινικού μητρώου των οδηγών και των συνοδών  από το οποίο να προκύπτει 

ότι  

 α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, 

β) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 
τουλάχιστον ενός (1) έτους, 
 

 γ. Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, τόσο των οδηγών, όσο 
και των συνοδών μαθητών σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή 
συνοδοί) στην υπ’αρ.πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: 
ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 
Διευκρινίζουμε ότι:  
1) Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών ΕΔΧ και λεωφορείων και επειδή 
για την έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, όσο και της άδειας οδήγησης 
λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού 
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Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 – ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση 
Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-
2013) η προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία μεταφορών, 
τεκμαίρεται πως ο οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις 
και την εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής 
άδειας οδήγησης ΕΔΧ, ή άδειας οδήγησης λεωφορείου σε ισχύ, καλύπτει την προϋπόθεση 
ικανότητας για οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό πιστοποιητικό υγείας που 
αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2 με Α.Π. 4959/24-1-2019 του 
Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).  
ΣΥΝΕΠΩΣ: όσον αφορά τους οδηγούς και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η προσκόμιση 
ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση της εν ισχύ ειδικής άδειας 
οδήγησης ΕΔΧ για τους οδηγούς ταξί και της εν ισχύ άδειας οδήγησης για τους οδηγούς 
λεωφορείων στην οποία θα αναγράφεται ο εν ισχύ αριθμός ΠΕΙ. 
 

2) Για τους συνοδούς θα πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό Υγείας, του παραρτήματος Ι 

της Υ.Α. Δ1α./Γ.Π..οικ.43289, (ΦΕΚ τ. Β 2179/12-6-2018), το οποίο προϋποθέτει παθολογική 

εκτίμηση, έλεγχο φυματίωσης, δερματολογικό έλεγχο και ψυχιατρικό έλεγχο και ισχύει για 

δύο έτη 

 
 
 δ. Υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη των οδηγών και των συνοδών θεωρημένη με 

το γνήσιο της υπογραφής από την οποία να προκύπτει ότι : α) δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη 

για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας 

απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών 

(ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), 

προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης 

πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), )  

β )δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική     

δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), 
ηλεκτρονικά  μέσω  του  συστήματος,  σε  μορφή  αρχείων  pdf  και  προσκομίζονται  κατά περίπτωση 
από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται 
από τον ίδιο φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση. 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που  
υποβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της παραγράφου 
1 αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση 
των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής   των   δικαιολογητικών   
για   όσο   χρόνο   απαιτηθεί   για   τη   χορήγηση   των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 

Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει  
την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή  
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του  
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άρθρου 79 παράγραφος 5  εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και  
της διαφάνειας. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ _-  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ. 

Εφαρμόζονται οι νομοθετικές ρυθμίσεις που ισχύουν κατά το χρόνο δημοσίευσης της Διακήρυξης. Κατά 

τον χρόνο έγκρισης των όρων της Διακήρυξης από την Οικονομική Επιτροπή ισχύουν τα εξής: 

Σύμφωνα με τα άρ. 346 κ.ε. του Ν. 4412 / 2016 (σε συνδυασμό με το άρ. 379 §§ 7-8 και § 11 του ίδιου 

Νόμου), όπως αυτά τροποποιήθηκαν με τον Ν. 4456 / 2017 "Συμπληρωματικά μέτρα εφαρμογής του 

Κανονισμού (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 1141 / 2014 περί ευρωπαϊκών πολιτικών κομμάτων και ιδρυμάτων, 

μέτρα επιτάχυνσης του κυβερνητικού έργου αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες 

διατάξεις" (ΦΕΚ 24 Α / 1-3-2017) και ισχύουν, κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να 

του ανατεθεί Σύμβαση βάσει της παρούσας Διακήρυξης και έχει υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία 

από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της ευρωπαϊκής ή 

εσωτερικής Νομοθεσίας, δικαιούται να προσφύγει στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 

(στο εξής Α.Ε.Π.Π.), υποβάλλοντας προσφυγή (άρ. 360), και επίσης να ζητήσει προσωρινή προστασία 

(άρ. 366) ή την ακύρωση παράνομης πράξης ή παράλειψης (άρ. 367) ή την ακύρωση Σύμβασης που 

έχει συναφθεί παράνομα (άρ. 368). Περαιτέρω, δικαιούται να ζητήσει δικαστική προστασία, είτε 

εναντίον της Απόφασης της Α.Ε.Π.Π. (άρ. 372), είτε σε κάθε περίπτωση αξίωσης αποζημίωσης (άρ. 

373). Η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί υποχρεωτικό προαπαιτούμενο για την 

άσκηση των ένδικων βοηθημάτων των άρ. 372-373 (δικαστικής προστασίας).  

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής ρυθμίζεται στο άρ. 361, ανάλογα με την περίπτωση. 

Η προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω του Συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και περιέχει τις νομικές και 

πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά της (άρ. 362 § 1), ενώ κάθε ενδιαφερόμενος - του 

οποίου επηρεάζονται τα συμφέροντα από την προσφυγή - δικαιούται να ασκήσει παρέμβαση υπέρ της 

διατήρησης της προσβαλλόμενης Πράξης (άρ. 362 § 3). 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προσφυγής κατατίθεται παράβολο υπέρ του Δημοσίου, ύψους 0,50 

% της προϋπολογισθείσας αξίας (χωρίς Φ.Π.Α.) της Σύμβασης, που κυμαίνεται μεταξύ 600 € και 

15.000 €, ενώ όλες οι λεπτομέρειες που αφορούν το παράβολο καθορίζονται στο άρ. 363. Το 

παράβολο αποτελεί δημόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθμό εισόδου (Κ.Α.Ε.) 3741 

(«παράβολα από κάθε αιτία»). 

Η προθεσμία για την άσκηση της προσφυγής και η άσκησή της δεν κωλύουν την πρόοδο της 

διαγωνιστικής διαδικασίας (άρ. 364 εδ. β', με την επιφύλαξη του άρ. 366 §§ 1-2 που αφορά τη λήψη 

προσωρινών μέτρων), κωλύουν όμως τη σύναψη της Σύμβασης (άρ. 364 εδ. α'). 

Η εξέταση της προσφυγής και τα αποτελέσματά της ρυθμίζονται από τα άρ. 365-367. 

      Συναφθείσα Σύμβαση μπορεί να ακυρωθεί με Απόφαση της Α.Ε.Π.Π., κατόπιν       

      άσκησης προδικαστικής προσφυγής, σύμφωνα με τα άρ. 368-371. 
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Η δικαστική προστασία ρυθμίζεται από τα άρ. 372 (αίτηση αναστολής εκτέλεσης ή ακύρωσης της 

Απόφασης της Α.Ε.Π.Π.), και 373 (αξίωση αποζημίωσης αποκλεισθέντος υποψηφίου αναδόχου, με 

αναλογική εφαρμογή των διατάξεων 197-198 του Αστικού Κώδικα ή των γενικών διατάξεων, κατά 

περίπτωση). 

Ειδικά κατά των Αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής που επιβάλλουν εις βάρος του αναδόχου 

κυρώσεις των άρ. 203, 206, 207, 218 ή 220 του Ν. 4412 / 2016, ο ανάδοχος δικαιούται να υποβάλει 

προσφυγή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ. 205 του ίδιου Νόμου. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

Η διάρκεια του έργου της ανάθεσης υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών δημόσιων σχολείων, χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Χαλκιδικής είναι 400 ημέρες   και λήγει την 31-8-2022. 

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 7 

 ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.  Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στο 

παράρτημα Β της παρούσας διακήρυξης.  

2. Η ανακοίνωση της απόφασης κατακύρωσης και η πρόσκληση για υπογραφή της σύμβασης ή των 

συμβάσεων προς τον ανάδοχο ή τους αναδόχους, γίνεται μετά τη διενέργεια του προ-συμβατικού ελέγχου 

από το Ελεγκτικό Συνέδριο και αν αυτός αποβεί θετικός. 

3. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή της σύμβασης, 

υπογράφεται μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου η σύμβαση, το κείμενο της οποίας 

επισυνάπτεται στη διακήρυξη   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β). Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα 

στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία 

προσφορά έγινε αποδεκτή με την κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Δε χωρεί οποιαδήποτε 

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη διακήρυξη του διαγωνισμού, ούτε καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς του αναδόχου.  

4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και τα δύο συμβαλλόμενα 

μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από συμβατικό όρο, μπορεί να 

τροποποιείται η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Η απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, με την οποία συναινεί 

στην τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. 

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού έτους ή λόγω λήξης του 

χρόνου ισχύος της σύμβασης.  
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β) Έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν κυρώσεις ή 

εκπτώσεις.  

γ) Εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και 

αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 

6. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή προσφορά, 

καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο. 

7. Εάν ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η ανακοίνωση δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση, η Υπηρεσία 

επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις κείμενες διατάξεις κυρώσεις. 

 

ΑΡΘΡΟ 8 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να υπερβαίνει το 50% 

του προϋπολογισμού της διακήρυξης, σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ 

της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 )  σε συνδυασμό με τοάρθρο 132 του Ν 

4412/2016 που αναλύεται ως κατωτέρω: 

 Α. Έως και το 29% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την τροποποίηση των 

υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή 

διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε 

προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

 Β. Εως και 21% για τη  δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη 

αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος,, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού 

μεταφοράς μαθητών και για διάστημα  το πολύ  πέντε μηνών , δηλαδή εως 31-1-2023 

  

ΑΡΘΡΟ 9 

ΡΗΤΡΕΣ ΑΝΑΘΕΩΣΗΣΗΣ 

     Σύμφωνα με την κατευθυντήρια οδηγία 22 /14-6-2017 της ΕΑΔΗΣΣΥ  επιτρέπεται η υποκατάσταση 

αναδόχου χωρίς νέα διαγωνιστική διαδικασία  στις εξής περιπτώσεις: 

α . Όταν ο ανάδοχος είναι φυσικό πρόσωπο και είτε συνταξιοδοτηθεί είτε πουλήσει το όχημα του τότε 

υποκαθίσταται από το πρόσωπο στο οποίο μεταβιβάζεται το όχημα ή ή αντίστοιχη άδεια του οχήματος . 

β. Όταν ο ανάδοχος είναι εταιρία, σε περίπτωση εταιρικής αναδιάρθρωσης -εξαγοράς ή απορρόφησης ο 

ανάδοχος υποκαθίσταται απ αυτόν που αναλαμβάνει τις υποχρεώσεις της εταιρίας αυτής. 

γ. Σε περίπτωση που τα διάδοχα σχήματα των παραπάνω περιπτώσεων δεν αποδεχθούν την ανάληψη 

του δρομολογίου με τους παραπάνω όρους ή σε περίπτωση που ο ανάδοχος κηρυχθεί έκπτωτος ή 

παραιτηθεί για οποιοδήποτε λόγο της εκτέλεσης του δρομολογίου  , οι ανάδοχοι υποκαθίστανται  από 

αυτόν που υπέβαλλε στο διαγωνισμό την αμέσως χαμηλότερη οικονομική προσφορά , αποδεχόμενους 

τους όρους της σύμβασης ( συμπεριλαμβανομένης και της τιμής) του αρχικού αναδόχου 

Σε κάθε περίπτωση οι όροι της σύμβασης παραμένουν οι ίδιοι 

ΑΡΘΡΟ 10 
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ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών.  

Το μεταφορικό μέσο  λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό ( θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα 

μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά  ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να 

ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης,. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 

έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.. 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο 

πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε 

ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν 

αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-

12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και 

η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν 

μαθητάς και νήπια», εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η 

τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ.  

Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις 

σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.  

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να  είναι συνεργάσιμοι,, να  συμπεριφέρνονται  με ευγένεια στους 

μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, 

θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 

άποψη. 

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που 

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν 

εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και 

επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και 

στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 

περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων 

μεταφοράς. 

8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 

οφείλουν είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους 

επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για 

αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους..  

9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της 

μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές 
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ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές 

ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης 

μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη 

διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα 

χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για 

σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

10. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό 

μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η 

συνοδός του οχήματος. Σε περιπτώσεις μαθητών ΑΜΕΑ ο οδηγός ή ο συνοδός του οχήματος οφείλει να  

παραδίδει  τους μαθητές στον υπεύθυνο του σχολείου 

11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, 

όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή 

τους 

12. Οι ανάδοχοι  θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να 

εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για οποιοδήποτε 

λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 

αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, 

όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον 

ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την  σύμβαση κυρώσεις.. 

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο 

τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

15. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή εν μέρει, δρομολογίων από τον 

ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς και η απαίτηση 

καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

16.  Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της 

διακήρυξης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την 

κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών. 

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την 

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και μόνο τυχόν ευθύνες.  

17. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του 

ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης 

των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 

 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. 

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο 

το πρωί. 
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 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των 

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός 

από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 

 Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 

 Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

18. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος  κηρύσσεται έκπτωτος, 

με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 

υπέρ της Περιφέρειας. 

19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη 

απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα 

πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε 

αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του δρομολογίου. Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση 

αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 

υπέρ της Περιφέρειας . 

20. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,  

21. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 

ένωσης. 

22. Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις,  μέσα  σε ανατρεπτική 

προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της 

προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 

προβλεπόμενου στην περίπτωση δ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν. 4412/2016132 οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 11 

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

1. Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό (όπως στο υπόδειγμα 1 του παραρτήματος Γ) 

α)  Η εγγύηση αυτή εκδίδεται υπέρ του συμμετέχοντος για ποσό που αντιστοιχεί σε ποσοστό 1%, επί της 

προϋπολογισθείσης δαπάνης χωρίς Φ.Π.Α. των τμημάτων  του παραρτήματος Α, για τα οποία ο 

ενδιαφερόμενος υποβάλλει προσφορά. Το συνολικό ποσό της εγγύησης πρέπει να υπερκαλύπτει το 

άθροισμα των απαιτουμένων εγγυήσεων για τα τμήματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει 

προσφορά. 

β)  Προσφορές χωρίς εγγύηση ή χωρίς την προσήκουσα, κατά τα ανωτέρω, εγγύηση απορρίπτονται ως 

απαράδεκτες και δε λαμβάνονται υπόψη. 
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γ)  Η εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του 

χρόνου της προσφοράς που προβλέπει η διακήρυξη. 

δ)  Ο χρόνος ισχύος των εγγυητικών επιστολών συμμετοχής στο διαγωνισμό είναι  (8) μήνες, ο 

οποίος προσμετρείται από την επομένη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

2. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης (όπως στο υπόδειγμα 2 του παραρτήματος Γ) 

α)  Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού του ανακοινωθεί η 

κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής 

εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής 

συμβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

β)  Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. 

γ)  Σε περίπτωση σύμβασης ποσού από 20000 ευρώ και κάτω δεν απαιτείται εγγύηση καλής εκτέλεσης 

όμως ο ανάδοχος υποχρεούται να την προσκομίσει εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή  

3. Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση 

καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. 

4. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και εκδίδονται από πιστωτικά 

ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου 

Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες 

διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να 

παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού.. 

5. Τα συνημμένα  υποδείγματα εγγυητικών αφορούν εγγυητικές επιστολές τραπεζών . Οι λοιπές εγγυήσεις 

της παραγρ 4 του παρόντος άρθρου παρέχονται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της κείμενης 

νομοθεσίας που αφορά τον κάθε φορέα έκδοσης  

ΑΡΘΡΟ 12 

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ 

ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

1. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύμφωνα με τη προσφορά 

τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται 

από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό. Η αναπροσαρμογή του 

συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου υπολογίζεται 

σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία  

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)] 

 

Όπου: 

Ν.Κ.Δ.Ε.  = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης 

Α.Σ.Α.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 
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Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 

Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση 

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή 

καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση 

Τα συγκεκριμένα τμήματα δρομολογίων υπολογίστηκαν στην παρούσα διακήρυξη με τιμή 1,48 

ευρώ /λίτρο 

Για τα ΔΧ Επιβατικά  το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται. 

2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος λόγω τροποποίησης δρομολογίου το νέο συμβατικό κόστος 

για κάθε δρομολόγιο του τμήματος που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά 

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]  

Όπου:  

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Α.Σ.Α.Δ  = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου 

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 

Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή 

καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης  

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του 

Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής  διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή 

καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης 

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης 

απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της αρ. 

50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 ) 

3. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι 

την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο 

κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή 

Ενότητα Χαλκιδικής. 

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη  στη 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού  και ανθρωπίνων Πόρων της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης  

 Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή 

μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.  

 Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

 Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.  

5. Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον μεταφορέα  

6. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 
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 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 

του σχολείου.  

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 

διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με 

το Διευθυντή του σχολείου.  

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.  

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου θα πρέπει 

να υπάρχει ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 1 ώρα πριν την ώρα έναρξης του δρομολογίου 

ειδάλλως ο ανάδοχος αποζημιώνεται κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου  

7. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα 

του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να 

μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες 

σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 13 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, 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 έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης 

ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως 

καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν 

συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

 

2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι 

ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 

συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 

 

3. Σε περίπτωση αλλαγής ώρας προσέλευσης ή αποχώρησης για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ,  

θα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση του Δντή της σχολικής μονάδας με τον ανάδοχο , ώστε να 

διαπιστωθεί η δυνατότητα του ανάδοχου να  ανταπεξέλθει στην τροποποίηση αυτή. 

4. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και 

εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και 
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κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε 

την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο 

μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί 

κλπ.). 

5. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται εάν κατά τη διαρκεια της σύμβασης  

αλλάξουν οι ώρες έναρξης και λήξης των μαθημάτων  Οι  αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, 

θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου , τους γονείς/κηδεμόνες και τον 

ανάδοχο. Εφόσον ο ανάδοχος δεν μπορεί να ανταπεξέλθει στα νέα δεδομένα της εκτέλεσης , 

υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση του δρομολογίου για τουλάχιστον 1 μήνα από την έγγραφη 

ενημέρωση της Αναθέτουσας Αρχης ώστε  να εξευρεθεί νέος ανάδοχος . Σε περίπτωση που δεν 

εξευρεθεί νέος ανάδοχος , ενημερώνονται οι σχολικές μονάδες προκειμένου να ενημερωθεί ο σύλλογος 

γονέων ώστε να εισηγηθούν αν αποδέχονται την συνέχιση της εκτέλεσης του δρομολογίου ως έχει ή 

για το αν επιθυμούν τη διακοπή του και τη χορήγηση επιδόματος  

6. Σε περίπτωση που δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών  ΑΜΕΑ , νηπιαγωγείου και δημοτικού προκηρυχτεί      

ως ταξί ή ΔΧ επιβατικό  και γίνει κατακύρωση σε μικρό ή μεγάλο λεωφορείο ο  ανάδοχος  υποχρεούται 

να διαθέσει και συνοδό χωρίς επιπλέον αποζημίωση 

7. Σε περίπτωση δρομολογίων που θα εκτελεστούν με μικρά ή μεγάλα λεωφορεία :ο ανάδοχος 

υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς επιπλέον αποζημίωση μαθητές  πουπροκύπτουν κατά τη διάρκεια της 

σχολικής χρονιάς εφόσον οι ήδη μεταφερόμενοι μαθητές είναι σε αριθμό μικρότεροι από τη μέγιστη 

χωρητικότητα του λεωφορείου (όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ο 

ανάδοχος συμμετέχει στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο δρομολόγιο ). 

  Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα  να εκτελεί με το ίδιο  μεταφορικό μέσο παραπάνω του ενός δρομολόγια  (συγχώνευση 

δρομολογίων ) , εφόσον δεν υπάρχει σημαντική απόκλιση από την  πορεία  και το χρόνο εκτέλεσης  του  κάθε 

δρομολόγιου και εφόσον  ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχη  

8. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 

δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 

καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των 

προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 9.Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του, που διέπουν τη 

διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού.  

10.Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιήσει και κάποιο 

άλλο όχημα εκτός από αυτά που έχει δηλώσει στην προσφορά του. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι α. να 

καλύπτει τις ανάγκες μεταφοράς και τις προδιαγραφές ασφαλείας και β. κ προσκόμιση άδειας κυκλοφορίας 

, ασφαλιστήριου και φύλλου τεχνικού  έλεγχου του οχήματος  

11.Σε περίπτωση  αδικαιολόγητης μη εκτέλεσης του δρομολογίου μετά από απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την καθαρή ημερήσια αξία  του δρομολογίου επί τις ημέρες μη 

πραγματοποίησης του το οποίο  μπορεί να παρακρατηθεί από τα οφειλομενα χρήματα  προηγουμένων 

μηνών  
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12. Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης 

, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί την τροποποίηση εφόσον η μείωση της ημερήσιας αποζημίωσης 

δεν ξεπερνά το 20% , της τιμής της αρχικής σύμβασης. Σε άλλη περίπτωση απαιτείται η συγκατάθεση του 

αναδόχου 

 

ΑΡΘΡΟ 14 

ΛΟΙΠΑ 

Η παραλαβή της διακήρυξης θα γίνεται από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού  Ανθρωπίνων Πόρων  

Τμήμα Προμηθειών της Π. Ε. Χαλκιδικής, ,   

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δεκαπέντε  (15) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσής της στο ΚΗΜΔΗΣ  Περίληψη της παρούσας να σταλεί για δημοσίευση στις 

εφημερίδες και όπου αλλού προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία 

Να αναρτηθεί στους πίνακες ανακοινώσεων της Π. Ε. Χαλκιδικής και στις Δ/νσεις Α΄/θμιας και 

Β΄/θμιας Εκπ/σης Ν. Χαλκιδικής. 

 
                                           
     Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ 
 

 
 

                           ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 

  

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
 
Τα τμήματα φαίνονται στους συνημμένους πίνακες : 
 Διευκρινίζεται ότι  
 Α.  Όλα τα τμήματα αφορούν δρομολόγια με επιστροφή εκτός αν σε κάποιο   
        αναφέρεται  κάτι διαφορετικό 
  Β. Οι ώρες των μαθημάτων  κατά βάση είναι : 
     1. Για σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης έναρξη 08:10 λήξη 13:15  και  14:10  
     2. Για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης  έναρξη 08:10 ή 08:15 ,13:00  λήξη, 13:15 ,, 13:00 ( Νηπιαγωγεία /     
      Δημοτικά αντίστοιχα ) και  16:00 (ολοήμερο)   ανάλογα με το κάθε σχολείο 
     3. Για τα Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια έναρξη 19:00 λήξη 22:00 
     4. Για τα Ειδικό  Σχολείο Πολυγύρου έναρξη 08:00 λήξη 13:00 16:00)  
         και για  το Ειδικό Γυμνάσιο Προποντίδας    έναρξη 08:10 λήξη 13:00 

5 Για ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου έναρξη  08:30 λήξη 12:30  και για το ΕΕΕΕΚ Ποτείδαιας  έναρξη  08:10 
λήξη 12:30 

6 Για το Εσπερινό ΕΠΑΛ Μουδανιών έναρξη 18:30 λήξη 22:30 
  
Λόγω του ότι σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς τις ώρες αλλά μπορεί να 
υπάρξουν και ενδεχόμενες αλλαγές ωραρίου ο υποψήφιος ανάδοχος έχει την 
υποχρέωση να ενημερωθεί από τις σχολικές μονάδες για τις ακριβείς ώρες των 
μαθημάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του.  Σε περίπτωση τροποποίησης  
των ωρών έναρξης και λήξης των μαθημάτων μετά την κατάθεση της προσφοράς και κατά τη 
διάρκεια ισχύος της σύμβασης  εφαρμόζεται η παραγρ 5 του άρθρου 13 της παρούσης .  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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                       ΣΧΕΔΙΟ 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ            Πολύγυρος:  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ    

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               

               

                    

                                                                

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ 

ΜΕΓΑΛΑ), Ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ TOY ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ 

ΕΤΟΣ 2015-2016.  

Στον Πολύγυρο  σήμερα………………………  στο κατάστημα της Π. Ε. Χαλκιδικής   αφενός η Περιφέρεια 

Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, νομίμως εκπροσωπούμενη 

Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  κο Ιωάννη Γιώργο δυνάμει της  301140 (386)/27-1-2017 απόφασης ( 

ΦΕΚ335Β / 8-2-2017 ) που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και αφετέρου 

………………………………………………………………………. που θα καλείται  εφεξής  «ανάδοχος» και 

εδρεύει στη…………………. με Α.Φ.Μ.  ………………………..………. και Δ.Ο.Υ. …………………….. και 

εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………. 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας».;όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 

3. Την   αριθμ  ………………………. ( ΑΔΑ : …………………) πράξη ανάληψης υποχρέωσης 

(δέσμευση της  πίστωσης) για την πραγματοποίηση της δαπάνης. οι οποίες έχουν εγκριθεί με τον 

α/α …….. στο βιβλίο εγκρίσεων και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ    

4. Την αρ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ……………….. 

5. Την αρ. ………………… πράξη του … Επιτρόπου  του Ελεγκτικού Συνεδρίου.στο νομό Χαλκιδικής 
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ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από τον ανάδοχο των μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας Εκπ/σης, 

από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα 

δρομολόγια που αναφέρονται στο τμήμα … του παραρτήματος Α της με αρ. πρωτ. ……………… 

διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της αρ. πρωτ. 

……………….. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.  

 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ 

Το ημερήσιο τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος  για 525 ημέρες  σύμφωνα με τους σχετικούς όρους 

της παρούσας για το ΤΜΗΜΑ ……………………………………………………………………… ανέρχεται στο 

ποσό των  ……………………………………………….χωρίς το ΦΠΑ.  

Συνολο για 525  ημέρες :  ……….ευρώ 

 

Σε περίπτωση μικρού ή μεγάλου λεωφορείου η τιμή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με το άρθρο 18 

παραγρ 1 της διακήρυξης. Ως τιμή αναφοράς του πετρελαίου κίνησης στην παρούσα σύμβαση είναι 

1.48€/lit  

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αυτή ισχύει από την XXXXXX  έως την 31-8-2019.  Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το 

δικαίωμα να παρατείνει μονομερώς, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της, το αντικείμενο της σύμβασης, 

με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού 

μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο των τριών μηνών.  

Επίσης προβλέπονται  δικαιώματα προαίρεσης, ύψους ……….. ευρώ (26%) και το οποίο θα 

καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος για την τροποποίηση των 

υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή 

διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της 

σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε 

προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης η οποία συνεπάγεται μείωση της ημερήσιας 

αποζημίωσης , ο ανάδοχος υποχρεούται να αποδεχθεί την τροποποίηση εφόσον η μείωση της ημερήσιας 

αποζημίωσης δεν ξεπερνά το 20% , της τιμής της αρχικής σύμβασης. Σε άλλη περίπτωση απαιτείται η 

συγκατάθεση του αναδόχου.     

  

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
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Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την 

Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης 

απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως άνω .ΚΥΑ 

50025/2018 ( ΦΕΚ 4217 Β / 26-9-2018 )  

Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι 

την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο 

κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα 

Χαλκιδικής . 

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  Διεύθυνση 

Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη  

2. Βεβαίωση του Δ/ντή της οικείας σχολικής μονάδας ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή 

μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.  

3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.  

4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.  

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου εφόσον απαιτούνται  

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις που επιβάλλονται ή θα επιβληθούν  με την κείμενη νομοθεσία 

επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον μεταφορέα  

 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή 

του σχολείου.  

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 

διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.  

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.  

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

  Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου θα 

πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα έναρξης του 

δρομολογίου ειδάλλως ο ανάδοχος αποζημιώνεται κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου  

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα 

του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει 

για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, 

μεταφορά των μαθητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
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Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και μέχρι την 

προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία. 

Kατά τη μεταφορά: 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. 

Το μεταφορικό μέσο  θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία - στάσεις. Έως την 

επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή οι νόμιμοι 

επίτροποι των μαθητών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα οποία 

είχαν παραληφθεί. Τα συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης θεωρούνται οι στάσεις του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής  

που είναι πλησιέστερα στην πλατεία του κάθε οικισμού, ενώ ως σημεία αποβίβασης στο σχολείο 

θεωρούνται τα σημεία που μέχρι σήμερα γίνονταν η αποβίβαση. Σε περιπτώσεις ΔΧ επιβατικών τα 

σημεία καθορίζονται μετά από συνεννόηση του αναδόχου και των μαθητών και Διευθυντή του 

σχολείου. Σε κάθε περίπτωση ο Διευθυντής του Σχολείου σε συμφωνία με τον ανάδοχο μπορούν να 

τροποποιήσουν τις στάσεις για λόγους ασφάλειας και καλύτερης εξυπηρέτησης. Οι μαθητές ΑΜΕΑ 

παραδίδονται από τον ανάδοχο στον υπεύθυνο της σχολικής μονάδας όσο το δυνατόν πλησιέστερα 

στη σχολική μονάδα. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός  

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και 

στο πίσω μέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

5. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 

εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα 

φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με 

ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’αριθμ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 1894/22-12-04) από την 

έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ 

αριθμ Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα 

μεταφέρουν μαθητάς και νήπια», εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι 

θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή 

οι ανάδοχοι  του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές 

διατάξεις για την  ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.   

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές θα είναι συνεργάσιμοι, θα συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους 

μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και 

των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η 

αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που 

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν 

εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και 

επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε 

σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που 

μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 
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8. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να 

εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, τόσο για τη μεταφορά των μαθητών όσο και για τις 

κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το οποίο 

έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι 

υποχρεωμένος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής μονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως 

επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που 

ο μεταφορέας απεργεί. 

10. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν  από τον προβλεπόμενο 

τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

11. Απαγορεύεται η με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων 

από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς 

και απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

12.  Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των μαθητών που θα 

μεταφέρουν. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι μαθητές. 

13. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος χρησιμοποιεί μεταφορικό μέσο μεγαλύτερης χωρητικότητας από αυτό 

που ζητείται στη διακήρυξη τότε έχει τη δυνατότητα να εκτελέσει με αυτό παραπάνω του ενός 

δρομολόγια εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο εκτέλεσης 

των δρομολογίων  

14. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο  έχει κενές θέσεις τότε ο 

ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και νέους μαθητές που θα προκύψουν κατά τη διάρκεια του 

σχολικού έτους  

15. .Σε  περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούν μαθητές που μεταφέρονται σε διαφορετική 

σχολική μονάδα απ αυτή που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και κατ επέκταση και στη 

σύμβαση που θα συναφθεί ,αλλά ο προορισμός συμπίπτει τότε ο ανάδοχος, παρότι η σχολική 

μονάδα δεν αναφέρεται στην σύμβαση,   μεταφέρει τους μαθητές από την ημέρα που θα 

ενημερωθεί αρχή με οποιοδήποτε πρόσφορο μέσο από την αναθέτουσα αρχή  ( υποχρέωση 

της οποίας είναι να ενεργήσει για την τροποποιηση της σύμβασης ως προς την περιγραφή )    

και αποζημιώνεται με  βάση τη μηνιαία βεβαίωση της μεταφοράς του από τον Δντη του 

Σχολείου .  

16. Σε περίπτωση δρομολογίου στο οποίο περιλαμβάνονται πολλαπλές διαδρομές ,εάν για 

οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με τον 

αριθμό των χιλιομέτρων που εκτελέστηκαν 

17. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα για το έργο 

της μεταφοράς  πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και 

υλικές ζημιές, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και 

για υλικές ζημίες.  

18. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο της σύμβασης 

μεταφοράς. 
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19. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους  καθ΄όλη την διάρκεια 

της σύμβασης. 

20. Τα λειτουργικά έξοδα των μεταφορικών μέσων για την μεταφορά  των  μαθητών επιβαρύνουν τον 

ανάδοχο φορέα  (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.π.).  

 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύμβασης, όσο και των σχετικών 

άρθρων της υπ’ αρ. …………………. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις προβλεπόμενες 

διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και μονομερούς λύσης 

της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς διαγωνισμούς. 

Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους 

της αρ. ……………………. διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας  συμπληρωματικά 

διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση.  

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή για την 

τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης ή της διακήρυξης, ο 

ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα ,τα επιβαλλόμενα πρόστιμα ή οποιαδηποτε απαίτηση για 

έξοδα που κατέβαλλε προκειμένου να μεταφερθούν μαθητές με άλλο μέσω λόγω μη  καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης από υπαιτιότητα του αναδόχου, να τα παρακρατεί από τα οφειλόμενα σε αυτόν ποσά 

προηγουμένων μηνών  

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για κάθε 

θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 

 

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο μεταφορέα 

η με αριθμό ………………………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………………..€, της 

Τράπεζας    ………………………….. 

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των 

υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην 

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

από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης 

των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για 
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οποιονδήποτε λόγο  με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την 

έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 

χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

8.2. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι 

ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με τον αναγκαίο 

συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό 

προορισμό τους. 

8.3. Επειδή  η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με 

μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα 

διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα 

προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα 

στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.  

8.4. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου 

κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική 

αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και 

κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. 

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη 

χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.). 

Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται 

μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους και γενικά όποτε κρίνεται αναγκαίο από την Αναθέτουσα Αρχή. 

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του 

έτους, θα γίνονται ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον 

ανάδοχο, Επίσης με την ανωτέρω προϋπόθεση, το χρονικό περιθώριο πριν την έναρξη ή    μετά τη  λήξη 

των  μαθημάτων, το οποίο δίνεται στον ανάδοχο προκειμένου να  μεταφέρει τους μαθητές προς και από τη  

σχολική μονάδα, δύναται να επιμηκυνθεί  ώστε να μην δημιουργηθούν προβλήματα εκτέλεσης των 

δρομολογίων   

Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση 

του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 

ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την 

επιβολή των  προβλεπόμενων κυρώσεων. 

8.5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν αναφέρονται ρητά 

σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης. 

8.6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των όρων της 

σύμβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται μέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των 

συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες 

δικαίου . 

Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους της 

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι τους οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος . 
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 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ 

των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο αρχείο της 

Υπηρεσίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                     Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ  
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ  ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας…………………………… 

Κατάστημα…………………………………….. 

(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX) 

 

 

Ημερομηνία έκδοσης................................. 

ΕΥΡΩ........................................................ 

 

ΠΡΟΣ: 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................  

ΕΥΡΩ ................. 

 

-  Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 

ποσού των ΕΥΡΩ  ............................................ υπέρ της εταιρείας .......................................... 

Δ/νση ......................................................................................... δια τη συμμετοχή της εις το διενεργούμενο 

διαγωνισμό της .............................................................., για τη 

..................................................................................................................... 

................................................................................................................................. 

σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ........................................... προκήρυξή σας. 

-  Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό απορρέουσες 

υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

-  Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

-  Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

-  Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας 

σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.  

-  Η παρούσα ισχύει μέχρι την   (...........) 
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-  Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και 

Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που 

έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

-   Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ) 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 

Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη. 
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας ……………………………… 

Κατάστημα ………………………………………… 

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης ………………… 

        ΕΥΡΩ…………………………………….  

 

 

Προς  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ 

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού  

Τμήμα Προμηθειών  

………………………………. 

 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……......................  

ΕΥΡΩ …………………… 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής 

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού 

των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) …………….. 

……………………………………………………………………………………………. 

στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας 

………………………………………………………………….. Δ/νση 

……………………………………………………………. για την καλή εκτέλεση από αυτήν των όρων της με 

αριθμό ………………………………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο 

………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης) προς κάλυψη αναγκών του 

………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής 

προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής. 

  

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή 

μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της 

απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ’ 

εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ. 

Η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης (ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΝΩΣΗΣ 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ) 
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Βεβαιώνεται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο 

και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων 

που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ…. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019 – 2022 
 

Α/Α 
Τμήματ

ος  

Περιγραφη δρομολογίου Ημερήσιο Κόστος 
ανει ΦΠΑ 

δρομολογίου Βάσει 
Προϋπολογισμού με 
την τυχόν δαπάνη 

συνοδού  

Προσφορά  

Ποσοστό έκπτωσης  % Προσφερόμενη τιμή / 
ημέρα  (χωρις ΦΠΑ) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ  

5  150 ΠΕΝΤΕ 5 142,50  

24 1 . ……….  ΕΞΙ 6   

24 2…………………………  ΕΞΙ 6   

Κ.λ.π    ….   

…..       

…….       

       

       

         (τόπος, ημερομηνία) 
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ΤΜΗΜΑ ΜΕΤ.ΜΕΣΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ

ΕΝΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΙΚΡΗ

ΕΚΤΟΣ 
ΠΟΛΕΩΣ 
ΜΕΓΑΛΗ

ΧΙΟΝΙ 
ΜΕΓΑ

ΛΗ

ΧΙΟΝΙ 
ΜΙΚΡΗ

ΣΥΝΟΛΟ
ΑΠΟΖΗΜ 

ΣΥΝΟΔΟΥ

ΠΡΟΥΠΟΛ
ΟΓΙΣΜΟΣ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ 
ΜΑΖΙ ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ 400 

ΜΕΡΕΣ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ 
ΜΕ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

50%

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣ
ΜΟΣ  ΜΕ ΦΠΑ 

ΚΑΙ ΜΕ 
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 

50%

ΕΓΓΥΗΣΗ 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

98 ΤΑΞΙ
ΝΕΑ ΦΩΚΑΙΑ - ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ ( 

ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ΓΙΑ 
ΕΠΑΛ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ)

2

33,8 0 0 33,8 38 15.200,00 7.600,00 22.800,00 28.272,00 228,00

99 ΤΑΞΙ 
 ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ- ΣΤΡΑΤΩΝΙ( ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ 

ΜΕ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΕΙΔΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ) 

1
0 34,6

0 0 34,6 35
14.000,00 7.000,00 21.000,00 26.040,00 210,00

100 ΤΑΞΙ
 1. ΠΑΡΑΛΙΑ ΣΥΚΙΑΣ - ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ - 
ΝΙΚΗΤΗ ( ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠΕΡΙΝΟ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ/ΛΥΚΕΙΟ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ )  

2
0 119,9

0 0 119,9 88
35.200,00 17.600,00 52.800,00 65.472,00 528,00

ΔΧ ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ 
7 ΘΕΣΕΩΝ 

 2. ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΥ - ΟΡΜΟΣ 
ΠΑΝΑΓΙΑΣ -

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ/ΔΗΜΟΤΙΚΟ/ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΓΙΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ ( 2 ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ) 

10

0 49,2

50 50

20.000,00 10.000,00 30.000,00 37.200,00 300,00

ΤΑΞΙ 3. ΓΕΡΑΚΙΝΗ -ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ 1 0 44,2 36 36 14400 7200 21600 26784 216

101 ΤΑΞΙ ΚΑΛΛΙΚΡΑΤΕΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

4 0 47,4 40 40 16000 8000 24000 29760 240

102 ΤΑΞΙ ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΑ - ΕΙΔΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΟΡΤΑΡΙΑΣ

1 0 30,4 28 28 11200 5600 16800 20832 168

103 ΤΑΞΙ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ - ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΑΡΑΛΙΑΣ 
ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

4 0 7,2 10 10 4000 2000 6000 7440 60

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α4 (ΤΜΗΜΑ 98 - ΤΜΗΜΑ 103 )
ΕΜΦΟΡΤΑ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΑ




