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ΘΕΜΑ:  Παροχή διευκρινίσεων 

ΣΧΕΤ.: Το από 12-07-2022 αίτημα σας περί παροχής διευκρινίσεων. 

 

Στο πλαίσιο της διενέργειας του διεθνούς ηλεκτρονικού δημόσιου διαγωνισμού (άνω των ορίων) για την 

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής 

αρμοδιότητας Π.Ε. Πιερίας για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025 και σε απάντηση του από 

12-07-2022 αίτηματός σας, παρέχονται οι παρακάτω διευκρινίσεις: 

Α) Σε ότι αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών:  

α) κατά το 1ο στάδιο του διαγωνισμού (κεφάλαιο 2.4 Κατάρτιση-Περιεχόμενο Προσφορών) απαιτείται η 

υποβολή της προβλεπόμενης στη διακήρυξη  υπεύθυνης δήλωσης  

β) κατά το 2ο στάδιο του διαγωνισμού (κεφάλαιο 3.2-Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού 

αναδόχου - Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου), σύμφωνα και με τα ειδικότερα αναφερόμενα στην 

απάντηση Δ του παρόντος, διευκρινίζεται ότι, εφόσον τα διπλώματα επαγγελματικής οδήγησης των οδηγών 

των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), είναι σε ισχύ, τεκμαίρεται και η ισχύς του πιστοποιητικού 

υγείας και επομένως δεν απαιτείται η επανέκδοσή τους. 

 

Β) Σε ότι αφορά την υπογραφή του ΕΕΕΣ και σύμφωνα το κεφάλαιο 2.2.6.1-Προκαταρκτική απόδειξη κατά την 

υποβολή προσφορών της διακήρυξης και το άρθρο 79Α του ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’), κατά την υποβολή του 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης  είναι δυνατή, με 

μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η προκαταρκτική απόδειξη των 

λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της ως άνω διακήρυξης, 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 

Συνεπώς, κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ αρκεί μόνο η υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα. 
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Σχετικά με τη συνοδευτική με το ΕΕΕΣ υπεύθυνη δήλωση και σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 79 του 

ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α’)  […..9. Ο οικονομικός φορέας δύναται να διευκρινίζει τις δηλώσεις και πληροφορίες 

που παρέχει στο ΕΕΕΣ με συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση, την οποία υποβάλλει μαζί με το ΕΕΕΣ. Η 

συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 79Α, περί υπογραφής 

Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης.] 

Συνεπώς η υποβολή της ως άνω υπεύθυνης δήλωσης δεν είναι υποχρεωτική και υποβάλλεται μόνον 

κατά την κρίση του υποψηφίου οικονομικού φορέα. 

 

Γ) Σε ότι αφορά τις υπεύθυνες δηλώσεις των οδηγών και των συνοδηγών που συμπεριλαμβάνονται στην 

τεχνική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα διευκρινίζεται ότι απαιτείται η βεβαίωση του γνησίου της 

υπογραφής των ανωτέρω από οποιαδήποτε διοικητική αρχή ή από τα Κ.Ε.Π., εκτός από τις υπηρεσίες της 

Ελληνικής Αστυνομίας, βάσει του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων [(άρθρο 11-Βεβαίωση του 

γνησίου της υπογραφής- Επικύρωση των αντιγράφων του ν.2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’)]. 

 Επειδή οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις διακινούνται ηλεκτρονικά, μέσω της πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, δεν 

απαιτείται η παραπάνω βεβαίωση, εφόσον φέρουν εγκεκριμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή εγκεκριμένη 

σφραγίδα των ανωτέρω (οδηγών ή συνοδών). 

 

Δ) Σε ότι αφορά τα δικαιολογητικά του προσωρινού αναδόχου, σε σχέση με την τεχνική προσφορά του, 

διευκρινίζονται τα εξής: 

Σύμφωνα με το κεφάλαιο 2.4.3.2-Τεχνική Προσφορά της διακήρυξης, μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών, η 

τεχνική προσφορά του υποψηφίου οικονομικού φορέα θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα κάτωθι: 

[…..7.Υπεύθυνες Δηλώσεις σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 

για τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις οποίες οι 

ανωτέρω θα δηλώνουν ότι α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα, β) 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), γ) δεν έχουν καταδικαστεί 

αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους, δ) να 

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

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

8.Υπεύθυνες Δηλώσεις, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, για 

τους οδηγούς των λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ), και τους συνοδούς, στις οποίες οι ανωτέρω 

θα δηλώνουν ότι διαθέτουν τα απαιτούμενα ιατρικά πιστοποιητικά υγείας:  

α) για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 

4587/27.12.2017) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων,  

β)για τους οδηγούς Λεωφορείων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 8 της υπ΄ αριθμ. 

Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 



 

Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών,  

γ) για τους συνοδούς σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 

(ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) 

απόφαση Υπουργού Υγείας….] 

Προς απόδειξη των ανωτέρω υπεύθυνων δηλώσεων των οδηγών και των συνοδών, ο προσωρινός 

ανάδοχος πριν το στάδιο της κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομίσει μέσω της λειτουργικότητας της 

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ, εκτός των δικαιολογητικών που περιγράφονται 

στην παράγραφο 2.2.6.2. 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 - 2.2.5  αυτής, όλα τα δικαιολογητικά προς απόδειξη των υπό στοιχείων 7 

και 8 της τεχνικής προσφοράς του προσωρινού αναδόχου, που περιγράφονται στο κεφάλαιο 2.4.3.2-Τεχνική 

Προσφορά της διακήρυξης και τα οποία είναι τα κάτωθι: 

1) Πιστοποιητικό υγείας των συνοδών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 

76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 

(ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

2) Πιστοποιητικό υγείας των οδηγών, α) για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. Α 

79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργική Απόφαση Υπουργού Υποδομών, Μεταφορών και 

Δικτύων  και β) για τους οδηγούς Λεωφορείων σύμφωνα με υπ΄ αριθμ. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) 

Υπουργική Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων περί των αδειών οδήγησης 

υποψηφίων οδηγών. 

3) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής ή 

ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου, για τους οδηγούς και τους συνοδούς. 

4) Πιστοποιητικό εισαγγελικής αρχής για τους οδηγούς και τους συνοδούς, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχει 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), 

5) Πιστοποιητικό από το Πρωτοδικείο για τους οδηγούς και τους συνοδούς, από το οποίο να προκύπτει ότι 

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

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

Τα ανωτέρω δικαιολογητικά, μαζί με όλα τα άλλα αποδεικτικά έγγραφα που θα πρέπει να προσκομισθούν 

στο στάδιο πριν την κατακύρωση από τον προσωρινό ανάδοχο θα συμπεριληφθούν με σαφήνεια και στην 

σχετική έγγραφη ειδοποίηση που θα αποσταλεί από την αναθέτουσα αρχή στον προσωρινό ανάδοχο, 

σύμφωνα με το κεφάλαιο 3.2 της διακήρυξης. 



 

Τέλος, δεν εγείρεται λόγος παράτασης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, επειδή σύμφωνα με το 

κεφάλαιο 2.3.1. Παροχή διευκρινίσεων της διακήρυξης  [….Η αναθέτουσα αρχή 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….], λόγοι, που κατά την κρίση της 

αναθέτουσας αρχής, εκλείπουν στην συγκεκριμένη περίπτωση. 

 

 

  Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ 

   

  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΛΗΣ 
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