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1H ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ 

∆ιαδικασίας δια̟ραγµάτευσης για την ανάθεση υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιό-

τητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2017 -2018 (και έως 31-12-2017) συνολικού ̟ροϋ̟ολογι-

σµού 47.291,74 ευρώ, συµ̟εριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υ̟ηρεσίες Ειδικών Οδικών 

Μεταφορών Ε̟ιβατών). 

 

Η Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων της Περιφέρειας Η̟είρου  καλεί σε  δια̟ραγµάτευση, τους ενδια-

φερόµενους για την ε̟ιλογή αναδόχων σύµβασης για την ανάθεση υ̟ηρεσιών  µεταφοράς µαθητών 

Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκ̟αίδευσης χωρικής αρµοδιότητάς της, για το σχολικό έτος 2017-

2018 και συγκεκριµένα για το χρονικό διάστηµα α̟ό την υ̟ογραφή της σύµβασης έως 31-12-2017,  µε 

σφραγισµένες ̟ροσφορές και µε κριτήριο κατακύρωσης την ̟λέον συµφέρουσα, α̟ό οικονοµική ά̟ο-

ψη, ̟ροσφορά, α̟οκλειστικά βάσει της χαµηλότερης τιµής. 

 

Η ̟ροϋ̟ολογισθείσα  δα̟άνη ανέρχεται σε 47.291,74 €, συµ̟εριλαµβανοµένου  Φ.Π.Α 24%,  σύµφωνα 

µε την µε αριθ. 31/1560/04-10-2017 (Α∆Α: 7ΦΟΨ7Λ9-ΘΟΓ) α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, και 

το συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α (̟ίνακας δροµολογίων) 

 

Ο κατά ̟ερί̟τωση ̟ροσφορότερος τύ̟ος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των κατά ̟ερί̟τω-

ση δροµολογίων, ό̟ως αυτά ̟ροβλέ̟ονται, σύµφωνα µε τους τύ̟ους των οχηµάτων ό̟ως αυτά κατη-

γοριο̟οιούνται στο ̟αράρτηµα της υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013) Κ.Υ.Α. και 

σύµφωνα µε τον ο̟οίο υ̟ολογίζεται η µέγιστη α̟οζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την 

υ̟οβολή ̟ροσφοράς και α̟ό κατόχους άλλων τύ̟ων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω 

κατηγοριο̟οίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υ̟ερκαλύ̟τουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, 

για τα συγκεκριµένα δροµολόγια. Στην ̟ερί̟τωση αυτή η οικονοµική ̟ροσφορά, για κάθε συγκεκρι-

µένο δροµολόγιο, δεν µ̟ορεί να είναι ανώτερη α̟ό την α̟οζηµίωση του εν λόγω δροµολογίου, ό̟ως 

αυτή έχει καθοριστεί, µε βάση τον ̟ροβλε̟όµενο ̟ροσφορότερο τύ̟ο µεταφορικού µέσου. 

 

Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω 

των ο̟οίων, ε̟ιχορηγείται η Περιφέρεια Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννίνων, α̟οκλειστικά 

για το σκο̟ό αυτό (άρθρο 8 της Κ.Υ.Α. υ̟’ αριθµ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Β΄/14-6-2013).   

  

Στον ̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017, υ̟άρχουν ε̟αρκείς εγγεγραµµένες ̟ιστώσεις, οι ο̟οίες  διατέθηκαν 

ανά ειδικό φορέα Κ.Α.Ε. µε την αριθ. 31/1560/04-10-2017 (Α∆Α: 7ΦΟΨ7Λ9-ΘΟΓ) α̟όφαση της Οικο-

νοµικής Ε̟ιτρο̟ής  και δεσµεύτηκαν µε τις υ̟΄ αριθµ. 2132/10-10-2017 (Α∆Α: 64097Λ9-ΩΥΜ και Α-

∆ΑΜ:17REQ002067379) και 2133/10-10-2017 (Α∆Α:7ΝΩΖ7Λ9-ΓΥΩ και Α∆ΑΜ:17ΡΕ;002067423) ,  α̟ο-

φάσεις ανάληψης υ̟οχρέωσης  για την ̟ραγµατο̟οίηση της δα̟άνης, οι ο̟οίες καταχωρήθηκαν στο 

Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωµής της Οικονοµικής Υ̟ηρεσίας, µε α/α 2237  και 2238 αντίστοι-
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χα, µε τις ίδεις αναλήψεις δεσµεύτηκαν ε̟ίσης οι αναγκαίες ̟ιστώσεις  οι ο̟οίες θα εγγραφούν στον 

̟ροϋ̟ολογισµό έτους 2017.  

 

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016) 

1) Όσοι ε̟ιθυµούν να λάβουν µέρος σε διαδικασία σύναψης δηµόσιας σύµβασης, ̟ρέ̟ει να υ̟οβάλ-

λουν, ε̟ί α̟οδείξει, ̟ροσφορά εντός της ̟ροθεσµίας ̟ου ορίζεται στα έγγραφα της ̟αρούσας. 

2) Οι ̟ροσφορές µ̟ορούν να κατατίθενται ή να α̟οστέλλονται στην Υ̟ηρεσία µας (στη διεύθυνση ̟ου 

αναφέρεται στο Άρθρο 1 της ̟αρούσης ) µέσω της Υ̟ηρεσίας Πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής , 

ό̟ου θα ̟αραλαµβάνονται µε α̟όδειξη, µε την α̟αραίτητη όµως ̟ροϋ̟όθεση ότι αυτές θα ̟εριέρχο-

νται στην υ̟ηρεσία µας  µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών,  ήτοι 

17/10/2017, ηµέρα Τρίτη  και µέχρι 10:30 ̟.µ.  

Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου οι υ̟οβαλλόµενες ή οι ταχυδροµικά α̟οστελλόµενες ̟ροσφορές δεν τηρούν τα 

οριζόµενα α̟ό τις διατάξεις των ̟ροηγούµενων ̟αραγράφων, δεν λαµβάνονται υ̟όψη. 

3) Προσφορές ̟ου ̟εριέρχονται στην αναθέτουσα αρχή µε ο̟οιονδή̟οτε τρό̟ο ̟ριν α̟ό την καταλη-

κτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, δεν α̟οσφραγίζονται, αλλά ̟αραδίδονται στο αρµόδιο 

όργανο ̟ρο της εκ̟νοής της ̟ροθεσµίας ̟ου καθορίζεται α̟ό τα έγγραφα της σύµβασης. 

4) Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται εκ̟ρόθεσµα, ε̟ιστρέφονται χωρίς να α̟οσφραγισθούν ή να αξιολο-

γηθούν αντιστοίχως. 

5) Οι ̟ροσφορές υ̟ογράφονται και µονογράφονται ανά φύλλο α̟ό τον οικονοµικό φορέα ή, σε ̟ερί-

̟τωση νοµικών ̟ροσώ̟ων, α̟ό το νόµιµο εκ̟ρόσω̟ο αυτών. 

6) Η ένωση οικονοµικών φορέων υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε 

α̟ό όλους τους οικονοµικούς φορείς ̟ου α̟οτελούν την ένωση είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους νοµίµως εξου-

σιοδοτηµένο. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµε-

τοχής του (συµ̟εριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους) κάθε µέλους της  ένωσης,  καθώς 

και ο εκ̟ρόσω̟ος/συντονιστής αυτής. Κατά τα λοι̟ά για την ̟ροσφορά ενώσεων ̟ροµηθευτών, ̟ρέ̟ει 

να ισχύουν τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 19 του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/Α’/08-08-2016). 

Η διεξαγωγή της δια̟ραγµάτευσης θα ̟ραγµατο̟οιηθεί  α̟ό την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή  διενέργειας δια-

δικασιών σύναψης συµβάσεων µεταφοράς µαθητών της Π.Ε. Ιωαννίνων, στο εξής Ε̟ιτρο̟ή ∆ιαγωνι-

σµού και την αρµόδια ε̟ιτρο̟ή ενστάσεων του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016, στο εξής Ε̟ιτρο̟ή Αξιο-

λόγησης  Ενστάσεων, στην ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ενστάσεων (άρθρο 127 Ν. 4412/2016). Οι ως άνω ε̟ι-

τρο̟ές γνωµοδοτούν ̟ρος την Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Η̟είρου, στο εξής Οικονοµική 

Ε̟ιτρο̟ή, η ο̟οία λαµβάνει τις σχετικές µε το διαγωνισµό α̟οφάσεις, ως αρµόδιο όργανο.  

 

Η δια̟ραγµάτευση θα διεξαχθεί στο κτίριο του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Η̟είρου (Αίθουσα Πε-

ριφερειακού Συµβουλίου  – 2ος όροφος). 

 

Έναρξη διαδικασίας σύναψης σύµβασης (Άρθρο 120 του Ν. 4412/2016): Η ηµεροµηνία α̟οστολής ̟ρος 

τους οικονοµικούς φορείς της ̟ρώτης  ̟ρόσκλησης υ̟οβολής ̟ροσφοράς ή της ̟ρώτης ̟ρόσκλησης 

συµµετοχής σε δια̟ραγµάτευση και της ανάρτησής της στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ήτοι η 11η/10/2017.  

 

Προθεσµία διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης (Άρθρο 121 του Ν. 4412/2016): H ηµεροµηνία 

διεξαγωγής  της δια̟ραγµάτευσης, καθώς και λήξης υ̟οβολής των αιτήσεων συµµετοχής/ υ̟οβολής 

̟ροσφορών (6  ηµέρες α̟ό την ανάρτηση της ̟ρόσκλησης στο ΚΗΜ∆ΗΣ, ήτοι η 17η/10/2017, ηµέρα 

Τρίτη  και ώρα  10:30 ̟.µ..  

 

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

∆εκτές γίνονται ̟ροσφορές α̟ό φυσικά ή νοµικά ̟ρόσω̟α, α̟ό ε̟ιχειρήσεις ηµεδα̟ής ή αλλοδα̟ής, 

οµίλους, ενώσεις νοµικών ή φυσικών ̟ροσώ̟ων, κοινο̟ραξίες των ανωτέρω, µε ο̟οιοδή̟οτε συνδυα-

σµό και εν γένει α̟ό ̟ερισσότερα του ενός ̟ρόσω̟α, φυσικά ή νοµικά, ̟ου υ̟οβάλλουν α̟ό κοινού 

̟ροσφορά και δραστηριο̟οιούνται ε̟αγγελµατικά στο αντικείµενο της ̟αρούσας, ̟ου έχουν συσταθεί 

και λειτουργούν νόµιµα, σύµφωνα µε την ελληνική νοµοθεσία ή έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµο-

θεσία άλλου, ̟λην της Ελλάδας, κράτους µέλους της Ε.Ε. ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου και 
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έχουν την κεντρική διοίκηση ή την κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή 

του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους ̟αρουσιάζει συνεχή δεσµό µε την 

οικονοµία του κράτους - µέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύµφωνα µε τη νοµοθεσία τρίτων χω-

ρών, ̟ου έχουν υ̟ογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµ̟ορί-

ου, η ο̟οία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997. 

 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ∆ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
Κατάρτιση και υ̟οβολή ̟ροσφορών (άρθρα 92 και 97 του Ν.4412/2016) 

Η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται στην ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο, καθαρογραµµένη και 

χωρίς ξέσµατα. Ο χρόνος ισχύος των ̟ροσφορών είναι η 14η/02/2018,  εκατόν είκοσι (120) ηµέρες,  ο 

ο̟οίος ̟ροσµετράται α̟ό την ε̟όµενη ηµέρα της διαδικασίας διενέργειας ανάθεσης µε δια̟ραγµάτευ-

ση, ήτοι  της 17ης/10/2017. Προσφορά ̟ου ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του ̟αρα̟άνω αναφερόµενου 

α̟ορρί̟τεται ως α̟αράδεκτη. Στην ̟ερί̟τωση κατά την ο̟οία οι διαγωνιζόµενοι κληθούν να ̟αρα-

τείνουν εγγράφως την ισχύ των ̟ροσφορών  τους, εφόσον τούτο ζητηθεί α̟ό την αναθέτουσα αρχή, οι 

̟ροσφορές τους ισχύουν και τους δεσµεύουν και για το ε̟ι̟λέον αυτό χρονικό διάστηµα. 

 

Στο φάκελο κάθε ̟ροσφοράς ̟ρέ̟ει να αναγράφονται ευκρινώς: 

Α.Η λέξη «ΠΡΟΣΦΟΡΑ».  

Β. Ο ̟λήρης τίτλος της αρµόδιας Υ̟ηρεσίας ̟ου διενεργεί την ̟ροµήθεια.  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

∆/ΝΣΗ  – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

Γ. Ο αριθµός της ̟ρόσκλησης (δηλαδή ο αριθµός ̟ρωτοκόλλου / ηµεροµηνίας της ̟ρόσκλησης)  

∆. Η ηµεροµηνία διενέργειας της δια̟ραγράτευσης.  

Ε. Η καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. 

ΣΤ. Τα στοιχεία του α̟οστολέα (σφραγίδα)  

Ζ. «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ»  

 

Στον κυρίως φάκελο ̟ροσφοράς το̟οθετούνται: 

- Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής» 

- Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Τεχνική ̟ροσφορά» 

- Ξεχωριστός σφραγισµένος φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική ̟ροσφορά» 

Οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής ̟ροσφοράς και της οικονοµικής ̟ροσφοράς 

φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 

 

 Οι ̟ροσφορές υ̟οβάλλονται ανά τµήµα/δροµολόγιο. Προσφορές µ̟ορούν να υ̟οβληθούν και για 

̟ερισσότερα του ενός τµήµατα/δροµολόγια  ή και για το σύνολο των τµηµάτων/δροµολογίων  του 

ΠΙΝΑΚΑ Α΄ (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της ̟αρούσης). 

 

Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι ̟ου θα ̟ροσφέρει/ουν το υψηλότερο ̟οσοστό έκ̟τωσης 

(σε ακέραιες τιµές µονάδος) και κατά συνέ̟εια την χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα-τα/δροµολόγιο-α. 

 

ΑΡΘΡΟ 2ο 
2.1 ∆ικαιολογητικά συµµετοχής (άρθρο 93 του Ν.4412/2016) 

Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υ̟οχρεούνται να υ̟οβάλουν, ε̟ί ̟οινή α̟οκλεισµού, µαζί µε την 

̟ροσφορά τους στον  φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά συµµετοχής, τα ̟αρακάτω δικαιολογητι-

κά: 

α. Τυ̟ο̟οιηµένο Έντυ̟ο Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης (εφεξής ΤΕΥ∆), το ο̟οίο α̟οτελεί Υ̟εύθυνη ∆ήλωση 

των οικονοµικών φορέων, ̟ρος αντικατάσταση των ̟ιστο̟οιητικών ̟ου εκδίδουν δηµόσιες αρχές ή 

τρίτα µέρη και ̟αρέχει ̟ροκαταρκτική α̟όδειξη ότι ο οικονοµικός φορέας δεν βρίσκεται σε µία α̟ό τις 

καταστάσεις των άρθρων 73 ̟αρ. 1, 73 ̟αρ. 2 και 73 ̟αρ 4 εδ.β), στ) κ θ) και θ του Ν. 4412/2016. 
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Το ΤΕΥ∆ (άρθρο 79 ̟αρ. 4 του ν 4412/2016) της ̟αρούσας διαδικασίας σύναψης σύµβασης συντάχθηκε 

σύµφωνα µε την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 της ΕΑΑ∆ΗΣΥ (Α∆Α: ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και διατίθεται 

στους οικονοµικούς φορείς δωρεάν, µέσω της ιστοσελίδας της Αρχής σε δύο µορφές αρχείου: 

Αρχείο pdf, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο (α̟ό την Αναθέτουσα Αρχή), αναρτηµένο µαζί µε τα λοι̟ά 

έγγραφα της σύµβασης & 

Αρχείο doc (σε ε̟εξεργάσιµη µορφή), αναρτηµένο ε̟ικουρικά µαζί µε τα λοι̟ά έγγραφα της σύµβασης 

για τη διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων ̟ροκειµένου να το συµ̟ληρώσουν, να το υ̟ογράψουν 

και το υ̟οβάλουν στην αναθέτουσα αρχή σε έντυ̟η µορφή. 

Το ΤΕΥ∆ συµ̟ληρώνεται, υ̟ογράφεται και υ̟οβάλλεται κατά ̟ερί̟τωση ως εξής: 

Το µέρος Ι είναι συµ̟ληρωµένο α̟ό την Αρχή και όλα τα υ̟όλοι̟α µέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, και VI) συµ̟ληρώνο-

νται α̟ό τον οικονοµικό φορέα, ό̟ως εµφαίνονται στο συνηµµένο ΤΕΥ∆ του Παραρτήµατος Β΄ της 

̟αρούσας. 

Το µέρος VI συµ̟ληρώνεται σε κάθε ̟ερί̟τωση µε την ηµεροµηνία, τον τό̟ο και την υ̟ογραφή του 

κατά νόµο υ̟όχρεου/-ων, η ο̟οία δεν α̟αιτείται να φέρει θεώρηση γνησίου της υ̟ογραφής. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι: 

► Κάθε οικονοµικός φορέας ̟ου συµµετέχει µόνος του, ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρώσει και να υ̟οβάλει ένα 

ΤΕΥ∆. 

► Όταν συµµετέχουν οικονοµικοί φορείς υ̟ό τη µορφή ένωσης, ̟ρέ̟ει να συµ̟ληρωθεί και να υ̟ο-

βληθεί για κάθε φορέα – µέλος της ένωσης χωριστό ΤΕΥ∆, στο ο̟οίο ̟αρατίθενται οι ̟ληροφορίες ̟ου 

α̟αιτούνται σύµφωνα µε τα µέρη II έως ΙΙΙ. 

► Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου ̟ερισσότερα α̟ό ένα άτοµα είναι µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο-

̟τικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟οφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό, τότε όλα τα ̟αρα̟άνω ̟ρόσω̟α θα ̟ρέ̟ει να υ̟ογράψουν το ίδιο ΤΕΥ∆. Η υ̟οχρέωση αυτή 

αφορά ιδίως: αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ̟ροσω̟ικών εταιρειών 

(Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), τους διαχειριστές, ββ) στις ̟ερι̟τώσεις 

ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµ-

βουλίου, γγ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων 

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 

β. Εγγύηση συµµετοχής στη δια̟ραγµάτευση ̟ου εκδίδεται υ̟έρ του συµµετέχοντος, σε ̟οσοστό 2% 

ε̟ί της ̟ροεκτιµούµενης αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α., υ̟ολογιζόµενου ε̟ί του ̟ροϋ̟ολογισµού 

του τµήµατος ή των τµηµάτων, για το ο̟οίο ή για τα  ο̟οία υ̟οβάλλει ̟ροσφορά. Η εγγυητική ε̟ιστο-

λή συµµετοχής ̟εριλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του Ν. 

4412/2016 και στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ της ̟αρούσης. Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχι-

στον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη  του χρόνου ισχύος της ̟ροσφοράς. 

Αν η ̟ροσφορά υ̟οβάλλεται α̟ό ένωση ̟ροσώ̟ων ή κοινο̟ραξία, τα ως άνω δικαιολογητικά θα ̟ρέ-

̟ει να υ̟οβάλλονται αυτοτελώς α̟ό κάθε ένα µέλος της ένωσης ή κοινο̟ραξίας. 

2.2 Τεχνική ̟ροσφορά (άρθρο 94 του Ν.4412/2016) 

Σε χωριστό σφραγισµένο φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Τεχνική ̟ροσφορά» υ̟ο-

βάλλεται α̟ό τον συµµετέχοντα, υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), 

ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην ο̟οία θα αναγράφονται και θα δηλώνονται τα κατωτέρω: 

1. ο/οι µοναδικός/οι αύξων/τες αριθµός/οι του/των δροµολογίου/ων  βάσει του ̟ίνακα δρο-

µολογίων για τα ο̟οία συµµετέχει. 

2. είναι κάτοχοι  άδειας ή αδειών οδήγησης και σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ασχολούν άλλους οδηγούς, 

αυτοί είναι ε̟ίσης κάτοχοι άδειας ή αδειών οδήγησης. 

3. είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα µε το όχηµα και σε ̟ερί̟τωση ̟ου α-

̟ασχολούν άλλους οδηγούς, αυτοί είναι ε̟ίσης κάτοχοι της ειδικής κάρτας.  

4. είναι κάτοχοι ειδικής άδειας οδικού µεταφορέα (ΚΤΕΛ, λεωφορεία και όχι για τους ιδιοκτήτες 

των λεωφορείων ̟ου είναι ενταγµένα σε νοµικά ̟ρόσω̟α). 

5. έχουν άδεια κυκλοφορίας των οχηµάτων ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για κάθε δροµολόγιο (βα-

σικό και εφεδρικό αν υ̟άρχει). 

6. έχουν ασφαλιστήρια συµβόλαια σε ισχύ για τα οχήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν για κάθε 

δροµολόγιο (βασικό και εφεδρικό αν υ̟άρχει). 
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7.  έχουν δελτία τεχνικού ελέγχου α̟ό δηµόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήµατά τους ̟ου βρί-

σκονται σε ισχύ. 

8. ο αριθµός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα χρησιµο-

̟οιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δροµολογίου, ο αριθµός των θέσεων αυτών σύµφωνα µε 

την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονόµατα των οδηγών εφόσον χρησιµο̟οιηθούν. 

9. στην ̟ερί̟τωση ̟ου το λεωφορείο (δεν αφορά τις ̟ερι̟τώσεις λεωφορείων ενταγµένων σε νο-

µικό ̟ρόσω̟ο)  ή το ∆.Χ. ε̟ιβατικό (ΤΑΞΙ κλ̟) δεν είναι ιδιόκτητο (µίσθωση ή συνιδιοκτησία), 

αναλαµβάνουν την υ̟οχρέωση  κατάθεσης υ̟εύθυνης δήλωσης του ιδιοκτήτη/ συνιδιοκτήτη 

του λεωφορείου, του ∆.Χ. ε̟ιβατικού (ΤΑΞΙ κλ̟) θεωρηµένη για το γνήσιο της υ̟ογραφής, ̟ου 

να δηλώνει ότι ̟αραχωρεί το όχηµα του στον υ̟οψήφιο ανάδοχο, για τη µεταφορά µαθητών 

για όλη τη διάρκεια της σύµβασης και µέχρι την ̟λήρη εκτέλεση αυτής, καθώς και του σχετι-

κού συµφωνητικού µίσθωσης- ̟αραχώρησης, τo ο̟οίo θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν, όταν και 

εάν, κληθούν να υ̟οβάλλουν τα δικαιολογητικά, εάν ̟ρόκειται να γίνει σε αυτούς η κατακύ-

ρωση. 

10. σε ̟ερί̟τωση ̟ου αναδειχτούν µειοδότες και έχουν δηλώσει ότι θα χρησιµο̟οιήσουν οδη-

γό/ούς, θα δηλώσουν ότι θα ̟ροσκοµίσουν το α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου για τους οδη-

γούς των λεωφορείων  ή των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟).  

11. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε τµήµα/δροµολόγιο  για τα ο̟οία υ̟ογράφεται η σύµβαση ̟ροβλέ̟ονται 

συνοδοί,  θα δηλώσουν ότι θα ̟ροσκοµίσουν  (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 

του Ν. 4250/2014), για κάθε έναν α̟ό αυτούς, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συ-

νοδό: 

- Αντίγραφο ̟οινικού µητρώου γενικής χρήσης.  

- Πιστο̟οιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υ̟ουργική Α̟όφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-

2012), άρθρο 1 ό̟ου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υ̟οβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε 

βρέθηκε να ̟άσχει α̟ό µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την α̟ασχόλησή του.  

- Ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα ακριβή 

στοιχεία της µόνιµης κατοικίας του.  

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ ̟ροκύ̟τει ανά-

γκη ειδικής   εµ̟ειρίας θα δηλώσουν ότι θα ̟ροσκοµίσουν 

- Βιογραφικό σηµείωµα α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει εµ̟ειρία σε αντίστοιχη ή ̟αρόµοια εργασία 

(̟.χ. συνοδός ΑµεΑ, βοηθητικό ̟ροσω̟ικό σε ΣΜΕΑ κλ̟) ή να είναι γονέας ΑΜΕΑ). 

 

Ε̟ισήµανση σχετικά µε την υ̟οβολή των υ̟εύθυνων δηλώσεων 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου ο ̟ροσφέρων είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, την υ̟εύθυνη δήλωση υ̟οβάλλουν : 

α) οι διαχειριστές, όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. ή ΙΚΕ 

β) Ο  διευθύνων Σύµβουλος, όταν το νοµικό ̟ρόσω̟ο είναι Α.Ε. 

γ) σε κάθε άλλη ̟ερί̟τωση νοµικού ̟ροσώ̟ου, οι νόµιµοι εκ̟ρόσω̟οί του. 

δ) Όταν ο ̟ροσφέρων είναι συνεταιρισµός η ως άνω υ̟εύθυνη δήλωση υ̟οβάλλεται α̟ό τον Πρόεδρο 

του συνεταιρισµού. 

ε) Όταν ο ̟ροσφέρων είναι ένωση ̟ροµηθευτών ̟ου υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ανωτέρω δήλωση 

αφορά και υ̟οβάλλεται α̟ό κάθε µέλος ̟ου συµµετέχει στην ένωση. 

 

Για τις Υ̟εύθυνες ∆ηλώσεις δεν α̟αιτείται βεβαίωση του γνησίου της υ̟ογραφής α̟ό αρµόδια διοικη-
τική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., ακόµα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε ̟ροκήρυξη. (Ν.4250/2014, άρθρο 
3). 

 

 

2.3 Τρό̟ος σύνταξης της Οικονοµικής ̟ροσφοράς (άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 

Τα οικονοµικά στοιχεία της ̟ροσφοράς το̟οθετούνται ε̟ί ̟οινή α̟ορρίψεως, σε χωριστό σφραγισµένο 

φάκελο µέσα στον κυρίως φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά». Η οικονοµική ̟ροσφορά 

θα ̟ρέ̟ει να δίδεται αριθµητικώς και ολογράφως µε τιµή µονάδας σε ευρώ. Ε̟ίσης, θα ̟ρέ̟ει να ανα-

γράφεται η ηµεροµηνία και να υ̟άρχει ̟ρωτότυ̟η υ̟ογραφή και σφραγίδα. 

Στην τιµή ̟εριλαµβάνονται υ̟έρ τρίτων κρατήσεις και κάθε άλλη ε̟ιβάρυνση σύµφωνα µε την κείµενη 

νοµοθεσία. 
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Η οικονοµική ̟ροσφορά θα συνταχθεί σύµφωνα µε το υ̟όδειγµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆ της ̟α-

ρούσας. 

Η ̟ροαναφερόµενη τιµή µονάδος ̟ου καλούνται να συµ̟ληρώσουν οι συµµετέχοντες στο υ̟όδειγµα 

του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ∆ της ̟αρούσας, θα είναι η τιµή ̟ου θα ̟ροκύψει µετά την αφαίρεση του ακέ-

ραιου ̟οσοστού έκ̟τωσης ̟ου θα ̟ροσφέρουν, α̟ό την Τιµή Αναφοράς ̟ου τίθεται στην ̟αρούσα 

Πρόσκληση (ενδεικτικό ̟ροϋ̟ολογισµό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α στην στήλη µε ̟εριγραφή «Μέγιστο 

Ηµερήσιο Κόστος ∆ροµολογίου») για κάθε τµήµα-τα/δροµολόγιο-α  ̟ου ̟ροκηρύσσεται.   

 

2.4. ∆ικαιολογητικά Κατακύρωσης (άρθρο 80 και 103 του Ν.4412/2016) 

Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, ο ̟ροσφέρων στον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 

εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σ' αυτόν, 

µε βεβαίωση ̟αραλαβής,  οφείλει να υ̟οβάλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιο-

λογητικά, τα ο̟οία α̟οσφραγίζονται και ελέγχονται κατά τη διαδικασία ̟ου ̟ροβλέ̟εται στην ̟α-

ρούσα  Πρόσκληση. 

(1) Α̟όσ̟ασµα ̟οινικού µητρώου ή ισοδύναµου εγγράφου ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένος ο εν 

λόγω φορέας, έκδοσης του τελευταίου τριµήνου ̟ριν α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο-

̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο ̟ροκύ̟τει ότι δεν έχουν καταδικασθεί τελεσιδίκως σε κά̟οιο α̟ό τα αδικήµατα 

της ̟αραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/2016. 

 Ε̟ισηµαίνεται: 

Α. ότι στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου χρησιµο̟οιούνται οδηγοί το ως άνω ̟οινικό µητρώο ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθεί 

και για τον/τους οδηγό/ούς. 

Β. ότι αν ο οικονοµικός φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίζονται ̟οινικά µητρώα 

για  κάθε µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή ε̟ο̟τικού οργάνου του εν λόγω φορέα και κάθε οργά-

νου ̟ου έχει εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, λήψης α̟όφασης ή ελέγχου σε αυτό κατά τα οριζόµενα στην ανω-

τέρω διάταξη. Η υ̟οχρέωση αυτή αφορά ιδίως: αα) στις ̟ερι̟τώσεις εταιρειών ̟εριορισµένης ευθύνης 

(Ε.Π.Ε.), ̟ροσω̟ικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (ΙΚΕ), τους 

διαχειριστές, ββ) στις ̟ερι̟τώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και 

όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου, γγ) Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η 

υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

 (2) Πιστο̟οιητικό ̟ου εκδίδεται α̟ό αρµόδια κατά ̟ερί̟τωση αρχή, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι 

κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδο̟οίησης, είναι ενήµεροι ως ̟ρος τις υ̟οχρεώσεις τους ̟ου αφο-

ρούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και ε̟ικουρικής) και ως ̟ρος τις φορολογικές υ̟ο-

χρεώσεις τους ή ότι έχουν υ̟αχθεί σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους. 

Το ̟ιστο̟οιητικό ασφαλιστικής ενηµερότητας θα αφορά όλους τους α̟ασχολούµενους µε ο̟οιαδή-

̟οτε σχέση εργασίας στην ε̟ιχείρηση του συµµετέχοντος, εφόσον υ̟άρχει υ̟οχρέωση της ε̟ιχείρησης 

καταβολής α̟ό την ̟λευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους α̟ασχολούµενους αυτούς. Για την 

τεκµηρίωση της ασφαλιστικής ενηµερότητας του συµµετέχοντος θα ̟ρέ̟ει να υ̟οβληθούν: α) θεωρηµέ-

νη κατάσταση ̟ροσω̟ικού κατά ειδικότητα ή τυχόν ισοδύναµα έγγραφα κάθε ε̟ιχείρησης ανάλογα µε 

τη χώρα στην ο̟οία έχει την έδρα της, β) Υ̟εύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ή σύµφωνα µε τις διατά-

ξεις κάθε χώρας) στην ο̟οία θα δηλώνονται όλοι οι ασφαλιστικοί φορείς στους ο̟οίους υ̟άρχει υ̟ο-

χρέωση της ε̟ιχείρησης καταβολής α̟ό την ̟λευρά της ασφαλιστικών εισφορών για τους α̟ασχολού-

µενούς της και γ) τα ̟ιστο̟οιητικά ασφαλιστικής ενηµερότητας της ε̟ιχείρησης α̟ό όλους τους ασφα-

λιστικούς φορείς ̟ου δηλώνονται στην ̟ροαναφερόµενη υ̟εύθυνη δήλωση. 

 (3) Πιστο̟οιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης του τελευταίου εξαµήνου, ̟ριν 

α̟ό την κοινο̟οίηση της ως άνω έγγραφης ειδο̟οίησης, α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει ότι δεν τελούν υ̟ό 

̟τώχευση ή δεν  έχουν υ̟αχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή δεν τελούν υ̟ό ανα-

γκαστική διαχείριση α̟ό εκκαθαριστή ή α̟ό το δικαστήριο ή δεν έχουν υ̟αχθεί σε διαδικασία ̟τωχευ-

τικού συµβιβασµού ή  δεν έχουν αναστείλει τις ε̟ιχειρηµατικές τους δραστηριότητες ή δεν βρίσκονται 

σε ο̟οιαδή̟οτε ανάλογη κατάσταση ̟ροκύ̟τουσα α̟ό ̟αρόµοια διαδικασία, ̟ροβλε̟όµενη σε εθνι-

κές διατάξεις νόµου. 

Σε ̟ερί̟τωση εγκατάστασής τους στην αλλοδα̟ή, τα δικαιολογητικά των ̟αρα̟άνω ̟ερι̟τώσεων (2) 

και (3) εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας ̟ου είναι εγκατεστηµένοι, α̟ό την ο-

̟οία και εκδίδεται το σχετικό ̟ιστο̟οιητικό. 





 

Σελίδα 7 από 16 

 

(4) Βεβαίωση από αρμόδια φορολογική αρχή έναρξης εργασιών και τυχόν μεταβολών τους φυσικού 

ή νομικού προσώπου, ή ένορκη δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου, στην οποία αναφέρεται το 

ειδικό επάγγελμά τους).  

 Τα ΚΤΕΛ οφείλουν να ̟ροσκοµίσουν βεβαίωση της ε̟ο̟τεύουσας αρχής ως ̟ρος το νόµιµο της λει-

τουργίας τους. 

(5)  Φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των ∆.Χ. ε̟ιβατικών (ΤΑΞΙ κλ̟) ̟ου θα 

χρησιµο̟οιηθούν για την εκτέλεση κάθε δροµολογίου.  

(6)  Φωτοαντίγραφα ̟ρόσφατων φύλλων τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., α̟ό τα ο̟οία να ̟ροκύ̟τει ότι τα 

διατιθέµενα λεωφορεία ή τα ∆.Χ. ε̟ιβατικά (ΤΑΞΙ κλ̟) διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθη-

τών. 

(7)  Φωτοαντίγραφα  ασφαλιστηρίων συµβολαίων. 

(8)  Φωτοαντίγραφο άδειας  ή αδειών  οδήγησης (και οδηγών εφόσον έχει δηλωθεί ότι θα χρησιµο̟οιη-

θούν). 

(9)  Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα µε το όχηµα και για τους οδηγούς  σε 

̟ερί̟τωση ̟ου έχουν δηλώσει ότι α̟ασχολούν και φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδικού µεταφορέα 

(ΚΤΕΛ, λεωφορεία και όχι για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων ̟ου είναι ενταγµένα σε νοµικά ̟ρόσω-

̟α). 

(10) Στην περίπτωση που το λεωφορείο (δεν αφορά τις περιπτώσεις λεωφορείων ενταγμένων σε 

νομικό πρόσωπο) ή το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ κλπ) δεν είναι ιδιόκτητο,  προσκομίζεται το σχετικό συμ-

φωνητικό μίσθωσης- παραχώρησης κατατεθειμένου στην αρμόδια Δ.Ο.Υ, σύμφωνα με το οποίο ο 

ιδιοκτήτης του λεωφορείου, ή του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ), παραχωρεί το όχημα του στον υποψή-

φιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη ε-

κτέλεση αυτής. 

 (11) Βεβαίωση ε̟ο̟τεύουσας αρχής ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα (αφορά µόνο συνεταιρι-

σµούς). 

(12) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου σε τµήµα-τα/δροµολόγιο-α για τα ο̟οία υ̟ογράφεται η σύµβαση ̟ροβλέ̟ο-

νται συνοδοί,  θα ̟ροσκοµίσουν  (κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014), 

για κάθε έναν α̟ό αυτούς, τα ̟αρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

- Αντίγραφο ̟οινικού µητρώου γενικής χρήσης.  

- Πιστο̟οιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υ̟ουργική Α̟όφαση 35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), 

άρθρο 1 ό̟ου θα βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υ̟οβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να 

̟άσχει α̟ό µεταδοτικό ή άλλο νόσηµα µη συµβατό µε την α̟ασχόλησή του.  

- Ο̟οιοδή̟οτε έγγραφο α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει το ΑΦΜ του εργαζοµένου και τα ακριβή στοιχεία 

της µόνιµης κατοικίας του.  

(13) Σε ̟ερί̟τωση ̟ου α̟ό την κατάσταση των µεταφεροµένων µαθητών ΑΜΕΑ ̟ροκύ̟τει ανάγκη 

ειδικής   εµ̟ειρίας  θα ̟ροσκοµίσουν 

- Βιογραφικό σηµείωµα α̟ό το ο̟οίο να ̟ροκύ̟τει εµ̟ειρία σε αντίστοιχη ή ̟αρόµοια εργασία (̟.χ. 

συνοδός ΑΜΕΑ, βοηθητικό ̟ροσω̟ικό σε ΣΜΕΑ κλ̟) ή να είναι γονέας ΑΜΕΑ). 

(14) Για την α̟όδειξη της νόµιµης σύστασης και εκ̟ροσώ̟ησης, στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου ο οικονοµικός 

φορέας είναι νοµικό ̟ρόσω̟ο, ̟ροσκοµίζει τα κατά ̟ερί̟τωση νοµιµο̟οιητικά έγγραφα σύστασης 

και νόµιµης εκ̟ροσώ̟ησης (ό̟ως καταστατικά, ̟ιστο̟οιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότη-

ση ∆.Σ. σε σώµα, σε ̟ερί̟τωση Α.Ε., κλ̟., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου). Α̟ό τα 

ανωτέρω έγγραφα ̟ρέ̟ει να ̟ροκύ̟τουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τρο̟ο̟οιήσεις των 

καταστατικών, το/τα ̟ρόσω̟ο/α ̟ου δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέρ-

γειας του διαγωνισµού (νόµιµος εκ̟ρόσω̟ος, δικαίωµα υ̟ογραφής κλ̟.), τυχόν τρίτοι, στους ο̟οίους 

έχει χορηγηθεί εξουσία εκ̟ροσώ̟ησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου 

διοίκησης/ νόµιµου εκ̟ροσώ̟ου. 

(15) Υ̟εύθυνη ∆ήλωση της ̟αρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), ό̟ως εκάστοτε ισχύει, στην 

ο̟οία θα αναγράφονται και θα δηλώνονται τα κατωτέρω:  

«∆εν βρίσκονται σε µία α̟ό τις καταστάσεις των άρθρων 73 ̟αρ 4 εδ .β), στ) κ θ)  του Ν. 4412/2016»  

 

Εάν τα ανωτέρω  δικαιολογητικά έχουν ήδη ̟ροσκοµιστεί για τη συµµετοχή σας σε άλλη διαδικασία 

ανάθεσης υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών και είναι σε ισχύ κατά την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς σας, δε 
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χρειάζεται να ̟ροσκοµιστούν εκ νέου, αρκεί να αναφέρετε, µε υ̟εύθυνη δήλωση, τη διαδικασία στην 

ο̟οία τα καταθέσατε. 

  

Σηµειώνεται ειδικά: 

1. Εάν σε κά̟οια Χώρα βεβαιώνεται α̟ό ο̟οιαδή̟οτε Αρχή της ότι δεν εκδίδονται τα ̟αρα̟άνω έγ-

γραφα ή ̟ιστο̟οιητικά, ή δεν καλύ̟τουν όλες τις ως άνω αναφερόµενες ̟ερι̟τώσεις του ̟αρόντος 

άρθρου, δύνανται να αντικατασταθούν αυτά α̟ό ένορκη βεβαίωση ή σε ̟ερί̟τωση ̟ου στα κράτη 

µέλη δεν ̟ροβλέ̟εται ένορκη βεβαίωση α̟ό υ̟εύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώ̟ιον αρµόδιας 

δικαστικής ή διοικητική αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου ε̟αγγελµατικού ή εµ̟ορικού οργανι-

σµού του κράτους µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας ό̟ου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµι-

κός φορέας. Στην κατά τα άνω υ̟εύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στη συγκεκριµένη χώρα δεν εκδίδο-

νται τα συγκεκριµένα έγγραφα και ότι δε συντρέχουν στο συγκεκριµένο ̟ρόσω̟ο οι ανωτέρω νοµικές 

καταστάσεις. 

2. Όλα τα ̟ροαναφερόµενα δικαιολογητικά συµµετοχής και έγγραφα ̟ρέ̟ει να συνοδεύονται ε̟ί 

̟οινή α̟οκλεισµού α̟ό ε̟ίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Ε̟ίσηµες µεταφράσεις γίνο-

νται δεκτές είτε α̟ό τη Μεταφραστική Υ̟ηρεσία του Υ̟ουργείου Εξωτερικών είτε α̟ό δικηγόρους και 

συµβολαιογράφους, ̟ιστο̟οιηµένους α̟ό τους αντίστοιχους ε̟αγγελµατικούς τους φορείς. Τα αλλο-

δα̟ά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης ̟ου κυρώθηκε µε τον 

Ν.1497/1984. 

3. Η µη έγκαιρη και ̟ροσήκουσα υ̟οβολή των ̟αρα̟άνω αναφερόµενων δικαιολογητικών του ̟αρό-

ντος άρθρου συνιστά λόγο α̟οκλεισµού του υ̟οψηφίου α̟ό τον διαγωνισµό. 

4. Όσοι δικαιούνται να ̟αρευρίσκονται στη διαδικασία α̟οσφράγισης του φακέλου των δικαιολογητι-

κών κατακύρωσης λαµβάνουν γνώση των δικαιολογητικών ̟ου κατατέθηκαν. 

5. Αν ο συµµετέχων δεν ̟ροσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά της ̟ερ. 2.4 του άρθρου 2 της ̟αρού-

σας διακήρυξης εντός της ανωτέρω ̟ροθεσµίας ή της συµ̟ληρωµατικής ̟ροθεσµίας ̟ου τυχόν θα του 

̟αρασχεθεί κατά τα ̟ροβλε̟όµενα στο άρθρο 103 ̟αρ. 2 του Ν. 4412/2016, ή εάν α̟ό τον έλεγχο των 

δικαιολογητικών αυτών δια̟ιστωθεί ότι αυτά είναι ψευδή ή ανακριβή ή α̟ό αυτά ̟ροκύ̟τει ότι είχε 

υ̟οβάλει µε τα δικαιολογητικά συµµετοχής ψευδείς υ̟εύθυνες δηλώσεις ή ότι δεν συντρέχουν οι ̟ροϋ-

̟οθέσεις ̟ου ανωτέρω καθορίζονται σχετικά µε την ̟οινική κατάσταση του συµµετέχοντα ή την φορο-

λογική και κοινωνικοασφαλιστική του ενηµερότητα ο ̟ροσωρινός ανάδοχος κηρύσσεται έκ̟τωτος, 

κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη χαµηλότερη ̟ροσφορά. Αν κανένας δεν ̟ροσκοµίσει 

ένα ή ̟ερισσότερα α̟ό τα α̟αιτούµενα έγγραφα και δικαιολογητικά η διαδικασία µαταιώνεται. 

 

Ε̟ισήµανση σχετικά µε την ε̟ικύρωση αντιγράφων εγγράφων  

Αναφορικά µε το θέµα της ε̟ικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των α̟αιτούµενων α̟ό 

την ̟αρούσα διακήρυξη δικαιολογητικών και στοιχείων της ̟ροσφοράς, ισχύουν οι διατάξεις του άρ-

θρου 1 του Ν.4250/14 (ΦΕΚ Α’ 74/26-03-14).  

Αντί ̟ρωτοτύ̟ων ή ε̟ικυρωµένων αντιγράφων, υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά 

α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς της ̟ερί̟τωσης α΄, ευκρινή φωτοαντίγραφα των ̟ρωτοτύ̟ων εγγρά-

φων ̟ου εκδόθηκαν α̟ό τις υ̟ηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. 

Οµοίως, υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα 

ιδιωτικών εγγράφων τα ο̟οία έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο, καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό 

τα ̟ρωτότυ̟α όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση α̟ό υ̟ηρεσίες και φορείς της ̟ερί̟τωσης α΄. 

Οµοίως, υ̟οβάλλονται και γίνονται υ̟οχρεωτικά α̟οδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα α̟ό αντίγραφα 

εγγράφων ̟ου έχουν εκδοθεί α̟ό αλλοδα̟ές αρχές και έχουν ε̟ικυρωθεί α̟ό δικηγόρο. 

Ε̟ισηµαίνεται ότι σε υ̟οβληθέντα τέτοια στοιχεία διενεργείται υ̟οχρεωτικά α̟ό την αρµόδια για το 

διαγωνισµό Υ̟ηρεσία δειγµατολη̟τικός έλεγχος, ̟ροκειµένου να εξακριβωθεί η ακρίβεια αυτών, σε 

̟οσοστό τουλάχιστον 5%, ιδίως ζητώντας τη συνδροµή των υ̟ηρεσιών ή φορέων ̟ου εξέδωσαν τα ̟ρω-

τότυ̟α. δια̟ίστωση ότι υ̟οβλήθηκαν αλλοιωµένα στοιχεία ε̟ιφέρει κυρώσεις σύµφωνα µε τα καθορι-

ζόµενα στην ̟αράγραφο 6 του άρθρου 22 του Ν.1599/86, εφόσον τέτοια ̟ράξη δεν τιµωρείται αυστη-

ρότερα α̟ό άλλη ̟οινική διάταξη. Σε κάθε τέτοια ̟ερί̟τωση, η εκδοθείσα βάσει των στοιχείων διοικη-

τική ή άλλη ̟ράξη, ανακαλείται αµέσως. 
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∆ιευκρίνιση: οι όροι λεωφορείο (µεγάλο-µικρό) και ∆Χ ε̟ιβατικό έχουν την έννοια ό̟ως αυτή αναλύε-

ται στην ̟αράγραφο 2α του ̟αραρτήµατος της αριθµ.. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Β΄/14-6-2013) ΚΥΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
Προσφορά Ενώσεων Προµηθευτών 

1. Η ένωση ̟ροµηθευτών υ̟οβάλλει κοινή ̟ροσφορά, η ο̟οία υ̟ογράφεται υ̟οχρεωτικά είτε α̟ό όλα 

τα µέλη ̟ου α̟οτελούν την ένωση, είτε α̟ό εκ̟ρόσω̟ό τους εξουσιοδοτηµένο µε συµβολαιογραφική 

̟ράξη. Στην ̟ροσφορά α̟αραιτήτως ̟ρέ̟ει να ̟ροσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής 

του κάθε µέλους στην ένωση ̟ροµηθευτών. 

2. Με την υ̟οβολή της ̟ροσφοράς, κάθε µέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε ̟ερί̟τωση κατα-

κύρωσης, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι ̟λήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

3. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου, εξαιτίας ανικανότητας για ο̟οιοδή̟οτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, µέλος της 

ένωσης δεν µ̟ορεί να αντα̟οκριθεί στις υ̟οχρεώσεις της ένωσης κατά το χρόνο αξιολόγησης των ̟ρο-

σφορών, τα υ̟όλοι̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής ̟ροσφοράς µε την 

ίδια τιµή. Εάν η ̟αρα̟άνω ανικανότητα ̟ροκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα υ̟όλοι-

̟α µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους ό-

ρους. Τα υ̟όλοι̟α µέλη της ένωσης και στις δύο ̟ερι̟τώσεις µ̟ορούν να ̟ροτείνουν αντικατάσταση. 

Η αντικατάσταση µ̟ορεί να εγκριθεί µε α̟όφαση του  Περιφερειάρχη ή του νοµίµου εξουσιοδοτηµέ-

νου υ̟’ αυτού  οργάνου, ύστερα α̟ό γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου, ̟ου θα εγκριθεί α̟ό την 

Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή της Περιφέρειας Η̟είρου. 

 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
Εγγυήσεις (άρθρο 72 του Ν.4412/2016) 

Ο συµµετέχων στη διαδικασία δια̟ραγµάτευσης θα ̟ροσκοµίσει «Εγγύηση συµµετοχής», το ύψος της 

ο̟οίας καθορίζεται σε 2% της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης εκτός ΦΠΑ, µε ανάλογη στρογγυλο-

̟οίηση. 

Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής ̟ροσφοράς για ένα ή ̟ερισσότερα τµήµατα/δροµολόγια της σύµβασης, το 

ύψος της εγγύησης συµµετοχής υ̟ολογίζεται ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του/των ̟ροσφε-

ροµένου/ων τµήµατος/τµηµάτων. 

Στην ̟ερί̟τωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής ̟εριλαµβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύ̟τει τις υ̟οχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων ̟ου συµµετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συµµετοχής ̟ρέ̟ει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της ̟ροσφοράς ̟ου καθορίζουν τα έγγραφα της σύµβασης. Η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί, ̟ριν τη 

λήξη της ̟ροσφοράς, να ζητά α̟ό τον ̟ροσφέροντα να ̟αρατείνει, ̟ριν τη λήξη τους, τη διάρκεια 

ισχύος της ̟ροσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. 

Η εγγύηση συµµετοχής κατα̟ί̟τει, αν ο ̟ροσφέρων α̟οσύρει την ̟ροσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, ̟αρέχει ψευδή στοιχεία ή ̟ληροφορίες ̟ου αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78, δεν ̟ρο-

σκοµίσει εγκαίρως τα ̟ροβλε̟όµενα στα έγγραφα της σύµβασης δικαιολογητικά ή δεν ̟ροσέλθει ε-

γκαίρως για υ̟ογραφή της σύµβασης. 

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στον ανάδοχο µε την ̟ροσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης. 

Η εγγύηση συµµετοχής ε̟ιστρέφεται στους λοι̟ούς ̟ροσφέροντες µετά: 

αα) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ̟ροσφυγής ή την έκδοση α̟όφασης ε̟ί ασκηθείσας 

̟ροσφυγής κατά της α̟όφασης κατακύρωσης και 

ββ) την ά̟ρακτη ̟άροδο της ̟ροθεσµίας άσκησης ασφαλιστικών µέτρων ή την έκδοση α̟όφασης ε̟’ 

αυτών, και 

γγ) την ολοκλήρωση του ̟ροσυµβατικού ελέγχου α̟ό το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε το άρθρα 35 

και 36 του ν. 4129/2013 (Α' 52), εφόσον α̟αιτείται. 

 

Ο ανάδοχος στον ο̟οίο έγινε η κατακύρωση, υ̟οχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των 

όρων της σύµβασης, το ύψος της ο̟οίας αντιστοιχεί σε ̟οσοστό 5% της συµβατικής αξίας,  εκτός 

Φ.Π.Α.. Η εγγύηση κατατίθεται ̟ρο ή κατά την υ̟ογραφή της σύµβασης και ισχύει µέχρι της ε̟ιστρο-

φής της. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατα̟ί̟τει στην ̟ερί̟τωση ̟αράβασης των όρων της σύµβασης, 

ό̟ως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
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Οι εγγυήσεις του ̟αρόντος,  θα ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: 

α. Την ηµεροµηνία έκδοσης . 

β. Τον εκδότη. 

γ. Την αναθέτουσα αρχή ̟ρος την ο̟οία α̟ευθύνεται. 

δ. Τον αριθµό της εγγύησης. 

ε. Το ̟οσό ̟ου καλύ̟τει η εγγύηση. 

στ. Την ̟λήρη ε̟ωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υ̟έρ 

του ο̟οίου εκδίδεται η εγγύηση. 

ζ. Τους όρους ότι: 

αα. Η εγγύηση ̟αρέχεται ανέκκλητα και ανε̟ιφύλακτα, ο δε εκδότης 

̟αραιτείται της ένστασης της διαιρέσεως και της διζήσεως. 

ββ. Σε ̟ερί̟τωση κατά̟τωσης της εγγύησης, το ̟οσό της κατά̟τωσης 

υ̟όκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. 

η. Τα στοιχεία της σχετικής ̟ρόσκλησης  και την ηµεροµηνία διενέργειας της δια̟ραγµάτευσης  

θ. Την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης. 

ι. Την ανάληψη υ̟οχρέωσης α̟ό τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ̟οσό της εγγύησης ολικά ή 

µερικά εντός ̟έντε (5) ηµερών µετά α̟ό α̟λή έγγραφη ειδο̟οίηση εκείνου ̟ρος τον ο̟οίο α̟ευθύνε-

ται. 

κ. Τον αριθµό και τον τίτλο της σχετικής σύµβασης. 

Οι εγγυήσεις εκδίδοντα α̟ό ̟ιστωτικά ιδρύµατα ̟ου λειτουργούν νόµιµα στα κράτη – µέλη της Ένω-

σης ή του Ευρω̟αϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη – µέλη της Σ∆Σ και έχουν, σύµφωνα µε τις 

ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μ̟ορεί ε̟ίσης να εκδίδεται α̟ό το Ε.Τ.Α.Α. – Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να 

̟αρέχεται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε ̟αρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηµατικού ̟οσού. Αν συσταθεί ̟αρακαταθήκη µε γραµµάτιο ̟αρακατάθεσης χρεογρά-

φων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα ̟ου λήγουν κατά τη κατά 

τη διάρκεια της εγγύησης ε̟ιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υ̟έρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύ̟τει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων 

των όρων της σύµβασης και κάθε α̟αίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης ε̟ιστρέφεται µετά την οριστική ̟οσοτική ̟αραλαβή του συνόλου του αντι-

κειµένου της σύµβασης, ήτοι µετά την λήξη του χρόνου της σύµβασης και την ̟λήρη εκκαθάριση των 

εκατέρωθεν α̟αιτήσεων. 

Στην ̟ερί̟τωση ένωσης ̟ροµηθευτών οι εγγυήσεις ̟εριλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύ̟τει 

τις υ̟οχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. Σχετικό υ̟όδειγµα εγγυητικής ε̟ιστολής συµµετοχής και  

καλής εκτέλεσης ε̟ισυνά̟τεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. 

 

 

ΑΡΘΡΟ 5ο 
Α̟οσφράγιση ̟ροσφορών και ανακοίνωση τιµών 

Α. ∆ιαδικασία διενέργειας δια̟ραγµάτευσης – α̟οσφράγιση ̟ροσφορών 

1. Η Αρµόδια Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟ροβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας α̟οσφράγισης 

των ̟ροσφορών στις 17/10/2017, ηµέρα Τρίτη και ώρα 10:30 ̟.µ, ̟αρουσία των ̟ροσφερόντων ή των 

νοµίµων εκ̟ροσώ̟ων τους. Προσφορές ̟ου υ̟οβάλλονται µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο µετά την ηµεροµηνία 

και ώρα ̟ου ορίζεται α̟ό την ̟αρούσα διακήρυξη ως καταληκτική για την υ̟οβολή ̟ροσφορών δεν 

α̟οσφραγίζονται αλλά ̟αραδίδονται στην Υ̟ηρεσία για ε̟ιστροφή, ως εκ̟ρόθεσµες. 

2. Η α̟οσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συµµετοχής, των τεχνικών ̟ροσφορών και των 

οικονοµικών ̟ροσφορών γίνεται δηµόσια σε µια συνεδρίαση µε την ̟αρακάτω διαδικασία : 

Α̟οσφραγίζονται οι φάκελοι των δικαιολογητικών συµµετοχής, της τεχνικής ̟ροσφοράς και της οικο-

νοµικής ̟ροσφοράς και µονογράφονται και σφραγίζονται α̟ό την ̟αρα̟άνω ε̟ιτρο̟ή όλα τα δικαι-

ολογητικά ̟ου υ̟οβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική και οικονοµική ̟ροσφορά ανά φύλλο. 

Μετά την α̟οσφράγιση των ̟ροσφορών η αρµόδια Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ̟ροβαίνει σε 

καταχώρηση αυτών ̟ου υ̟οβάλλουν ̟ροσφορές και των υ̟οβληθέντων δικαιολογητικών τους, ελέγχει 

την ̟ληρότητα και εγκυρότητα των δικαιολογητικών ̟ου υ̟έβαλαν, ̟ροβαίνει σε αξιολόγηση των 

τεχνικών ̟ροσφορών και σε ανακοίνωση των ̟ροσφεροµένων τιµών και συντάσσει σχετικό ̟ρακτικό 

το ο̟οίο υ̟ογράφει και σφραγίζει. Όσοι δικαιούνται σύµφωνα µε τα ̟αρα̟άνω να ̟αρευρίσκονται 
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στη διαδικασία α̟οσφράγισης των ̟ροσφορών, λαµβάνουν γνώση των συµµετεχόντων στο διαγωνι-

σµό, καθώς ε̟ίσης και των τιµών ̟ου ̟ροσφέρθηκαν. Η Τριµελής Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης, την ίδια 

ηµέρα, εφόσον είναι εφικτό, ή σε ε̟όµενη ̟ου θα συµφωνηθεί µε τους συµµετέχοντες, θα δια̟ραγµα-

τευτεί ̟ερεταίρω την τιµή των υ̟οβληθέντων ̟ροσφορών, µε στόχο την ανάθεση της υ̟ηρεσίας µετα-

φοράς στη καλύτερη δυνατή τιµή.  

Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των ̟ροσφορών η αναθέτουσα αρχή µ̟ορεί να ζητήσει α̟ό τους 

̟ροσφέροντες να διευκρινίζουν ή να συµ̟ληρώνουν τα έγγραφα ̟ου έχουν υ̟οβάλει µέσα σε εύλογη 

̟ροθεσµία , (άρθρο 102 του Ν. 4412/2016). Ε̟ισηµαίνεται ότι η συµ̟λήρωση ή διευκρίνιση δεν µ̟ορεί 

να έχει ως συνέ̟εια τη µεταγενέστερη αντικατάσταση ή υ̟οβολή εγγράφων σε συµµόρφωση µε τους 

όρους της δια̟ραγµάτευσης, αλλά µόνο διευκρίνιση ή συµ̟λήρωση ακόµη και µε νέα έγγραφα, εγγρά-

φων ή δικαιολογητικών ̟ου έχουν ήδη υ̟οβληθεί. 

Τα α̟οτελέσµατα της διαδικασίας  ε̟ικυρώνονται µε α̟όφαση του α̟οφαινοµένου οργάνου, ήτοι της 

Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής, η ο̟οία κοινο̟οιείται µε ε̟ιµέλεια της αναθέτουσας αρχής στους ̟ροσφέρο-

ντες. 

3. Μετά την αξιολόγηση των ̟ροσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδο̟οιεί εγγράφως τον ̟ροσφέροντα  

τον ο̟οίο ̟ρόκειται να γίνει η κατακύρωση (̟ροσωρινό ανάδοχο) να υ̟οβάλει εντός ̟ροθεσµίας δέκα 

(10) ηµερών α̟ό την κοινο̟οίηση  της σχετικής έγγραφης ειδο̟οίησης σε αυτόν, τα δικαιολογητικά του 

άρθρου 2 ̟αρ. 2.4 της ̟αρούσας ανακοίνωσης - ̟ρόσκλησης. 

Όσοι υ̟έβαλαν ̟αραδεκτές ̟ροσφορές δικαιούνται να ̟αρευρίσκονται στην ̟αρα̟άνω διαδικασία 

και να λαµβάνουν γνώση των ̟αρα̟άνω δικαιολογητικών. 

Η αρµόδια Ε̟ιτρο̟ή Αξιολόγησης ελέγχει τα δικαιολογητικά και συντάσσει ̟ρακτικό, το ο̟οίο διαβι-

βάζεται στην Οικονοµική Ε̟ιτρο̟ή για τη λήψη α̟όφασης για την κατακύρωση της σύµβασης ή για 

την κήρυξη εκ̟τώτου του ̟ροσωρινού/ων αναδόχου/ων ή για τη µαταίωση της διαδικασίας. 

Τα ανωτέρω α̟οτελέσµατα του ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ε̟ικυρώνονται µε την 

α̟όφαση κατακύρωσης. 

Β. Αξιολόγηση ̟ροσφορών 

Για την αξιολόγηση των ̟ροσφορών λαµβάνονται υ̟όψη τα ̟αρακάτω στοιχεία: 

α. Η συµφωνία της ̟ροσφοράς ̟ρος τους όρους και τις τεχνικές ̟ροδιαγραφές της ̟ρόσκλησης σε δια-

̟ραγµάτευση. 

β. Η ̟ροσφερόµενη τιµή. 

Προσφορές ̟ου ̟αρουσιάζουν α̟οκλίσεις α̟ό τους όρους της ̟αρούσας ̟ρόσκλησης και τις τεχνικές 

̟ροδιαγραφές της ή ̟εριέχουν ελλείψεις, ατέλειες και ασάφειες ̟ου δεν ε̟ιδέχονται συµ̟λήρωση ή  

διόρθωση ή εφόσον ε̟ιδέχονται δεν α̟οσαφηνίστηκαν ή για τις ο̟οίες ο ̟ροσφέρων δεν ̟αρέσχε τις 

α̟αιτούµενες εξηγήσεις και συµ̟ληρώσεις µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται ̟αρα̟άνω στο άρθρο 5 

̟ερ. 5Α 2 της ̟αρούσας,  ή ̟ου ̟εριέχουν αιρέσεις α̟ορρί̟τονται ως α̟αράδεκτες. 

Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον ̟ροσφέροντα την  χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα/ δροµολόγιο ̟ου 

̟εριλαµβάνεται στον ΠΊΝΑΚΑ Α΄ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α, εκ των ενδιαφεροµένων των ο̟οίων οι 

̟ροσφορές έχουν κριθεί ως α̟οδεκτές. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρξουν ισότιµες ̟ροσφορές, ήτοι ̟ροφορές µε την ίδια ακριβώς τιµή η αναθέτου-

σα αρχή ε̟ιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων ̟ου υ̟έβαλαν ισότιµες 

̟ροσφορές. Η κλήρωση θα γίνει ενώ̟ιον του αρµοδίου συλλογικού οργάνου και ̟αρουσία των ανωτέ-

ρω οικονοµικών φορέων. 

Η δια̟ίστωση για την συµφωνία ή ασυµφωνία των ̟ροσφορών µε τους α̟αράβατους όρους ̟ου ορίζο-

νται ως τέτοιοι α̟ό τη ̟ρόσκληση, γίνεται µε α̟όφαση του αρµόδιου για τη διενέργεια του διαγωνι-

σµού οργάνου, µετά α̟ό αιτιολογηµένη γνώµη του αρµόδιου για την αξιολόγηση των α̟οτελεσµάτων 

οργάνου. 

Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης και την έκδοση κατακυρωτικής α̟όφα-

σης, οι συµµετέχοντες µ̟ορούν να λάβουν γνώση των δικαιολογητικών της κατακύρωσης του µειοδότη. 

 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
Αντι̟ροσφορές 

Στο διαγωνισµό δε γίνονται δεκτές αντι̟ροσφορές. Σε ̟ερί̟τωση υ̟οβολής τους α̟ορρί̟τονται ως 

α̟αράδεκτες. 
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ΑΡΘΡΟ 7ο 
∆ικαιώµατα Προαίρεσης(άρθρο 2 της ΚΥΑ 24001/16-06-2013) 

∆εν ̟ροβλέ̟ονται δικαιώµατα ̟ροαίρεσης 

ΑΡΘΡΟ 8ο 
 Τρό̟ος Πληρωµής – Κρατήσεις  

Η καταβολή της δα̟άνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται α̟ό την Αναθέ-

τουσα Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της α̟οζηµίωσης α̟αι-

τείται, ̟λέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της ̟αρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 

24001/11-6-2013 (Φ.Ε.Κ. 1449/τα Β΄ /14-6-2013). 

Το χρονικό διάστηµα το ο̟οίο µεσολαβεί, α̟ό την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών µέχρι 

την εξόφληση των σχετικών δα̟ανών, εξαρτάται α̟ό το χρόνο, τη συχνότητα και το ̟οσό µε το ο̟οίο 

κάθε φορά ε̟ιχορηγείται για το σκο̟ό αυτό η Περιφέρεια Η̟είρου – Περιφερειακή Ενότητα Ιωαννί-

νων. 

Για την καταβολή της α̟οζηµίωσης θα υ̟οβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, ∆ιεύθυνση Οικονοµικού 

της Π. Ε. Ιωαννίνων τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

1. Κατάσταση ̟ληρωµής της δα̟άνης εις τρι̟λούν υ̟ογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως α̟ό τις 

∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκ̟/σης.  

2. Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι ̟ραγµατο̟οιήθηκε κατά µήνα η καθηµε-

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

3. Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.  

4. Πρωτότυ̟ο τιµολόγιο του αναδόχου.  

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.  

Ο ̟ροµηθευτής, κατά την ̟ληρωµή του, υ̟όκειται στις ̟ροβλε̟όµενες α̟ό το Νόµο κρατήσεις, καθώς 

και σε ̟αρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94. 

∆εν καταβάλλεται α̟οζηµίωση στον ανάδοχο: 

• Για τις ηµέρες ̟ου δε λειτουργούν τα σχολεία, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυ-

ντή του σχολείου.  

• Για τις ηµέρες ̟ου δεν ̟ροσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, α̟εργίας του 

διδακτικού ̟ροσω̟ικού, κατό̟ιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.  

• Στις ̟ερι̟τώσεις ̟ου δεν ̟ραγµατο̟οιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

̟αραµείνουν κλειστά µε α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου. 

• Στις ̟ερι̟τώσεις, ̟ου δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κά̟οιου ή κά̟οιων µαθητών.  

• Όταν δεν ̟ραγµατο̟οιηθεί δροµολόγιο, α̟ό υ̟αιτιότητα του αναδόχου. 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου υ̟άρχει αδυναµία εκτέλεσης κά̟οιου ή κά̟οιων δροµολογίων, α̟ό υ̟αιτιότητα του 

αναδόχου ή εξαιτίας κά̟οιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος υ̟οχρεούται να µεριµνήσει 

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

µεταφορά των µαθητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 

Τρό̟ος  Μεταφοράς Μαθητών  - Υ̟οχρεώσεις  Μεταφορέα – Μεταφορικά µέσα  

Τα δροµολόγια θα εκτελούνται κατά τη διάρκεια της σύµβασης και  όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργί-

ας των Σχολείων. 

Kατά τη µεταφορά: 

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

Το µεταφορικό µέσο  θα ̟αραλαµβάνει τους µαθητές στα ̟ροκαθορισµένα σηµεία - στάσεις. Έως 

την ε̟ιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική µέριµνα ή οι νόµι-

µοι ε̟ίτρο̟οι των µαθητών. Κατά την ε̟ιστροφή θα ̟αραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία α̟ό τα 

ο̟οία είχαν ̟αραληφθεί. 

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

3. ∆εν θα ε̟ιβιβάζονται ξένα, ̟ρος τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

4. Τα µεταφορικά µέσα ̟ου θα χρησιµο̟οιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 

εµφάνιση και καθαρά. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της µεταφοράς των µαθητών, ̟ρέ̟ει 

να εφαρµόζουν ̟ιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.   
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5. Οι οδηγοί ̟ου θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµ̟εριφέρονται µε ευγένεια 

στους µαθητές και θα ̟ειθαρχούν στις υ̟οδείξεις των ∆/ντών των σχολείων ή των ανα̟ληρωτών 

τους και των εκ̟αιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συµ̟εριφορά τους, ̟ρος τη σχολική κοινότητα, 

θα είναι η αρµόζουσα, α̟ό κάθε ά̟οψη. 

6. Οι οδηγοί των οχηµάτων ̟ρέ̟ει, κατά τη µεταφορά, να λαµβάνουν υ̟όψη τους τις ιδιαιτερότητες, 

̟ου ̟ροκύ̟τουν α̟ό την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετω̟ίζουν ανάλο-

γα τυχόν εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα ̟ου τυχόν δηµιουργούνται  α̟ό συµ̟εριφορά µα-

θητών και ε̟ισηµαίνονται α̟ό τον υ̟εύθυνο µεταφοράς, θα ̟ρέ̟ει να γίνονται γνωστά στη 

∆/νση κάθε σχολείου, ώστε να γίνονται οι α̟αραίτητες συστάσεις και να α̟οφεύγονται ̟ερι̟τώ-

σεις, ̟ου µ̟ορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υ̟εύθυνων µεταφοράς. 

7. Ο ανάδοχος φορέας είναι υ̟εύθυνος για την ασφάλεια των ε̟ιβαινόντων µαθητών και θα ̟ρέ̟ει 

να εφαρµόζει όλα όσα ορίζονται, α̟ό το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

8. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου κά̟οιος α̟ό τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο, για το 

ο̟οίο έχει υ̟ογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυ-

τός είναι υ̟οχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆/ντή της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα Αρ-

χή, ό̟ως ε̟ίσης και τους γονείς των µαθητών ̟ου µεταφέρει. Τα ίδια ε̟ίσης ισχύουν και στην ̟ε-

ρί̟τωση ̟ου ο µεταφορέας α̟εργεί. 

9. Τα οχήµατα ̟ου θα χρησιµο̟οιήσουν οι µεταφορείς θα ̟ρέ̟ει να ̟ερνούν  α̟ό τον ̟ροβλε̟όµε-

νο τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία. 

10. Α̟αγορεύεται η µε ο̟οιοδή̟οτε τρό̟ο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων 

α̟ό τον ανάδοχο φορέα σε άλλο ̟ρόσω̟ο, η µεταφορά άλλων ε̟ιβατών µαζί µε τους µαθητές κα-

θώς και α̟αίτηση  καταβολής εισιτηρίου α̟ό τους µεταφερόµενους µαθητές. 

11. Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν ε̟αρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών ̟ου θα µετα-

φέρουν. Σε καµία ̟ερί̟τωση δεν ε̟ιτρέ̟εται να υ̟άρχουν υ̟εράριθµοι ή όρθιοι µαθητές. 

12. Κάθε µεταφορικό µέσο ̟ου θα χρησιµο̟οιείται κύριο ή εφεδρικό α̟ό τον ανάδοχο φορέα για το 

έργο της µεταφοράς  ̟ρέ̟ει να έχει ̟λήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των ε̟ιβαινόντων για ατυ-

χήµατα και υλικές ζηµιές, ό̟ως ε̟ίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη 

έναντι τρίτων και για υλικές ζηµίες.  Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων ̟ρέ̟ει να καλύ̟τει το 

συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύ̟τουν υ̟οχρεωτι-

κά ε̟ιβαίνοντες και τρίτους καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύµβασης. 

13. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά  των  µαθητών ε̟ιβαρύνουν τον 

ανάδοχο φορέα  (̟ροµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ̟.). 

14. Σε ̟ερί̟τωση ̟ώλησης του οχήµατος, ̟ρέ̟ει να ̟εριλαµβάνεται στο ̟ωλητήριο συµβόλαιο όρος 

ότι ο νέος αγοραστής υ̟οχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα κα-

θορίζονται στα έγγραφα της σύµβαση. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
Κατακύρωση  − Σύναψη Σύµβασης (άρθρο 105 του Ν. 4412/2016) 

Για την τελική ε̟ιλογή του ̟ροµηθευτή κριτήριο είναι µόνο η χαµηλότερη τιµή. Η κατακύρωση γίνεται 

µε σχετική α̟όφαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής της Περιφέρειας Η̟είρου, κατό̟ιν εισηγήσεως της 

Ε̟ιτρο̟ής Αξιολόγησης. 

 Η αναθέτουσα αρχή κοινο̟οιεί αµέσως την α̟όφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των 

̟ρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των ̟ροσφορών, σε κάθε ̟ροσφέροντα εκτός α̟ό 

τον/τους ̟ροσωρινό/ους ανάδοχο/ους µε κάθε ̟ρόσφορο τρό̟ο, ό̟ως µε τηλεοµοιοτυ̟ία, ηλεκτρονι-

κό ταχυδροµείο κ.λ.̟., ε̟ί α̟οδείξει. 

 Η α̟όφαση κατακύρωσης δεν ̟αράγει τα έννοµα α̟οτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 

την κοινο̟οίησε σε όλους τους ̟ροσφέροντες. 

Τα έννοµα α̟οτελέσµατα της α̟όφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύµβασης ε̟έρχονται 

εφόσον και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) ά̟ρακτη ̟άροδος των ̟ροθεσµιών για την άσκηση ένστασης ή σε ̟ερί̟τωση άσκησής της έκδοση 

α̟ορρι̟τικής α̟όφασης ε̟’ αυτής. 

β) κοινο̟οίηση της α̟όφασης κατακύρωσης στον ̟ροσωρινό ανάδοχο. 
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3. Μετά την ε̟έλευση των εννόµων α̟οτελεσµάτων της α̟όφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 

̟ροσκαλεί τον ανάδοχο να ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, εντός είκοσι (20) ηµερών 

α̟ό την κοινο̟οίηση σχετικής έγγραφης ειδικής ̟ρόσκλησης. 

4. Η υ̟ογραφή του συµφωνητικού έχει α̟οδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν ̟ροσέλθει να 

υ̟ογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην ̟ροθεσµία ̟ου ορίζεται στην ειδική ̟ρόσκληση, κηρύσσεται 

έκ̟τωτος, κατα̟ί̟τει υ̟έρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνε-

ται στον ̟ροσφέροντα ̟ου υ̟έβαλε την αµέσως ε̟όµενη ̟λέον συµφέρουσα α̟ό οικονοµική ά̟οψη 

̟ροσφορά. Αν κανένας α̟ό τους ̟ροσφέροντες δεν ̟ροσέλθει για την υ̟ογραφή του συµφωνητικού, η 

διαδικασία ανάθεσης µαταιώνεται. 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
Λοι̟οί όροι 

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου, µ̟ορεί να ̟ροβαίνει στην κατάρ-

γηση, συγχώνευση ή ε̟έκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο µειοδότης  ̟αραιτείται 

α̟ό κάθε αξίωση α̟οζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε ̟ερί̟τωση κατάργησης ή σύµ̟τυξης 

των δροµολογίων. ∆ροµολόγια ̟ου ̟ροκηρύχθηκαν µε την ̟αρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν 

για ο̟οιονδή̟οτε λόγο µε µονοµερή α̟όφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά 

την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, ̟αύουν να α̟οτελούν συµβατική υ̟οχρέωση της Αναθέτουσας  

Αρχής, χωρίς α̟οζηµίωση του αναδόχου.  

Τα διαθέσιµα οχήµατα µ̟ορούν να χρησιµο̟οιούνται για ̟ερισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον 

αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη α̟οδεικνύε-

ται α̟ό τους χρόνους και τις χιλιοµετρικές α̟οστάσεις ότι αυτά µ̟ορούν να ̟ραγµατο̟οιηθούν και 

δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών α̟ό και ̟ρος τα σχολεία φοίτησης 

Στις ̟ερι̟τώσεις ό̟ου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι 

ανάδοχοι των δροµολογίων ̟ου συνδυάζονται, υ̟οχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο συγ-

χρονισµό την άνετη, α̟ρόσκο̟τη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό ̟ροο-

ρισµό τους. 

Ε̟ειδή η ̟αρούσα δια̟ραγµάτευση διενεργείται εκ των ̟ραγµάτων µε βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής ̟εριόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, αυτή µ̟ορεί να τρο̟ο̟οιηθεί 

αναλόγως, µε µονοµερή α̟όφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως ̟ρος τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυ-

τών, ό̟ως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική ε̟ικαιρο̟οίηση, 

στην ο̟οία θα ̟ροβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και α̟οχω-

ρήσεις µαθητών, τα στοιχεία της ο̟οίας θα γνωστο̟οιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της 

σχετικής α̟όφασης. 

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

εξίσου κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της ̟αρούσας ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική 

αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου ̟ου για ο̟οιαδή̟οτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή 

και κανονική εκτέλεση του δροµολογίου. Σε ̟ερί̟τωση ̟ου αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνε-

ται µε τα έξοδα µεταφοράς των ̟αιδιών µε τη χρήση του ̟ροσφορότερου µέσου (ταξί κλ̟.). 

Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τρο̟ο̟οιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µετα-

γράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως ̟ρος τα δροµολόγια, την ώρα ανα-

χώρησης και ε̟ιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο α̟ό 

την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα α̟ό συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γο-

νείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο ο̟οίος υ̟οχρεούται να τις α̟οδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της 

̟αρούσης.  

Σε ̟ερί̟τωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για ̟ληµµελή εκτέ-

λεση του δροµολογίου, ̟ου υ̟οβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγ-

ξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και δια̟ιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα 

Αρχή, την ε̟ιβολή των ̟ροβλε̟όµενων κυρώσεων. 

 

ΑΡΘΡΟ 12ο 
Ενστάσεις – Παράβολο (άρθρο 127 του Ν. 4412/2016) 

1. Κατά των ̟ράξεων της αναθέτουσας αρχής χωρεί ένσταση, η ̟ροθεσµία για την άσκηση της ο̟οίας 

είναι ̟έντε (5) ηµέρες α̟ό την κοινο̟οίηση της ̟ροσβαλλόµενης ̟ράξης στον ενδιαφερόµενο οικονο-
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µικό φορέα. Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της ̟ρόσκλησης, η ένσταση υ̟οβάλλεται 

µέχρι ̟έντε (5) ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταληκτική ηµεροµηνία υ̟οβολής ̟ροσφορών. 

2. Η ένσταση υ̟οβάλλεται ενώ̟ιον της αναθέτουσας αρχής, η ο̟οία α̟οφασίζει, σύµφωνα µε τα οριζό-

µενα και στο άρθρο 221, εντός ̟ροθεσµίας δέκα (10) ηµερών, µετά την ά̟ρακτη ̟άροδο της ο̟οίας 

τεκµαίρεται η α̟όρριψη της ένστασης. Για το ̟αραδεκτό της άσκησης ένστασης, α̟αιτείται, µε την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή ̟αραβόλου υ̟έρ ∆ηµοσίου ̟οσού ίσου µε το ένα τοις εκατό (1%) 

ε̟ί της εκτιµώµενης αξίας της σύµβασης. Το ̟αράβολο αυτό α̟οτελεί δηµόσιο έσοδο. Το ̟αράβολο 

ε̟ιστρέφεται µε ̟ράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή α̟ό το α̟οφασίζον διοικητι-

κό όργανο. 

 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
Ισχύουσα Νοµοθεσία 

1.Το Ν.∆. 496/1974 «̟ερί λογιστικού των Ν.Π.∆.∆.», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

2. Ο  Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/7.6.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Α̟οκεντρωµένης 

∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης», ό̟ως τρο̟ο̟οιήθηκε και ισχύει. 

3. Ο Ν.2362/1995 «̟ερί Λογιστικού Ελέγχου των δα̟ανών του Κράτους και άλλες διατάξεις.» ό̟ως  έχει 

τρο̟ο̟οιηθεί µε την ̟αρ. 1 του άρθρου 177 του Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄ 28/06/2014 – έναρξη ισχύος 

01/01/2015) και ισχύει. 

 4. Το Π.∆. 140 «Οργανισµός της Περιφέρειας Η̟είρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010). 

5. Ο  Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υ̟οχρεωτική ανάρτηση νόµων και ̟ράξεων των 

κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 112/13.07.2010) ό̟ως ισχύει. 

6. Ο Ν. 4412/2016 «∆ηµόσιες συµβάσεις έργων, ̟ροµηθειών και υ̟ηρεσιών (̟ροσαρµογή στις οδηγίες 

2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ Α΄147/8.8.2016). 

7. Το ̟.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υ̟οχρεώσεων α̟ό τους ∆ιατάκτες”. 

8. Ο Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α΄204/15-09-2011) «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσε-

ων & Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων κλ̟.», ό̟ως έχει τρο̟ο̟οιηθεί και 

ισχύει. 

9. Τις διατάξεις του Ν.4250/2014 «∆ιοικητικές Α̟λουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών 

Προσώ̟ων και Υ̟ηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τρο̟ο̟οίηση ∆ιατάξεων του Π.∆. 318/1992(Α΄.161) 

και λοι̟ές ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 74/26.3.2014). 

10. Ο Ν.4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και ε̟ο̟τείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 

2011/85 ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄143/28.6.2014). 

11. Οι διατάξεις του Ν. 4415/2016, «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ̟αίδευση, τη δια̟ολιτισµική 

εκ̟αίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου  63  (Φ.Ε.Κ. 159/Α΄/06-09-2016). 

12. Τις διατάξεις του Ν. 4445/2016, «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ̟αίδευση, τη δια̟ολιτισµική 

εκ̟αίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 72 αυτού (Φ.Ε.Κ 236 / Α΄/29-12-2016).  

13. Τις διατάξεις του Ν 4485/2017, «Ρυθµίσεις για την ελληνόγλωσση εκ̟αίδευση, τη δια̟ολιτισµική 

εκ̟αίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 108 αυτού (Φ.Ε.Κ 114 Α΄/04-08-2017 

14. Οι διατάξεις του άρθρου 49 του Ν. 4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α΄/14-7-2014) και ειδικότερα της ̟αρ. 4 η 

ο̟οία ̟ροστέθηκε µε το άρθρο 17 του Ν. 4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α΄/19-09-2014) και οι ο̟οίες µε την ̟αρ. 

6του άρθρου 63 του Ν 4415/2016 (Φ.Ε.Κ. 159/Α΄/06-09-2016), εφαρµόζονται για τη µεταφορά µαθητών 

τα σχολικά έτη 2016-2017, 2017-2018 και 2018-2019. 

 

Για  αντίτυ̟α της ̟αρούσης, οι ενδιαφερόµενοι µ̟ορούν να α̟ευθύνονται στο Τµήµα Προµηθειών της 

∆/νσης Οικονοµικού της Περιφέρειας Η̟είρου [Γραφ. 232 του ∆ιοικητηρίου της Περιφέρειας Η̟είρου, 

Κεντρ. Πλατεία (Πύρρου) 452 21 Ιωάννινα]. 

 Τυχόν διευκρινίσεις, εφόσον ζητηθούν έγκαιρα ,το αργότερο τέσσερις (4) ηµέρες ̟ριν α̟ό την καταλη-

κτική ηµεροµηνία υ̟οβολής των ̟ροσφορών, θα δίνονται  τις εργάσιµες ώρες και στο τηλέφωνο 26510 

87 232 - Πληροφορίες: Ευαγγελία Σουχλέρη. Πληροφορίες για τα δροµολόγια: ∆ηµήτρης Σ̟υρίδωνος 

τηλ. 256510 87 144. 

Το ̟λήρες κείµενο της ανακοίνωσης – ̟ρόσκλησης, θα διατίθεται και σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 

διαδικτύου στη διεύθυνση: http://www.php.gov.gr.   





 

Σελίδα 16 από 16 

 

Τα Παραρτήµατα Α, Β και Γ και ∆ ̟ου ακολουθούν α̟οτελούν ανα̟όσ̟αστο τµήµα της ̟αρούσης. 

Οι όροι της ̟αρούσας εγκρίθηκαν µε την υ̟΄ αριθµ. 31/1560/04-10-2017 (Α∆Α: 7ΦΟΨ7Λ9-ΘΟΓ) α̟ό-

φαση της Οικονοµικής Ε̟ιτρο̟ής. 

                                                                                                                

Για ότι δεν αναφέρεται στην ̟αρούσα ισχύουν οι διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

           

  Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ   

 

 

                                                                                              ΚΑΧΡΙΜΑΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ 
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1 Β ΛΙΣΤΑ - ΠΟΛΥ∆ΩΡΟ

ΒΡΟΣΙΝΑ Ή 

ΒΟΥΤΣΑΡΑ 

(ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΓΙΑ 

ΚΤΕΛ) ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ 

ΛΑΨΙΣΤΑΣ 2 16 24 24 64 ΤΑΞΙ 69,30 €           50 3.465,00 €       3.465,00 €      831,60 €       4.296,60 €      4.296,60 €           69 €

2 Β ΠΕΡΙΟΧΉ ΛΙΓΟΨΑΣ
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΜΕ Λ.Τ. 

ΖΙΤΣΑΣ 1 10 8 18 ΤΑΞΙ 17,85 €           50 892,50 €          892,50 €         214,20 €       1.106,70 €      1.106,70 €           18 €

3 Β ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ 2ο ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ 3 10 20 30 ΤΑΞΙ 30,45 €           50 1.522,50 €       1.522,50 €      365,40 €       1.887,90 €      1.887,90 €           30 €

4 Α ΑΓΙΟΣ ΚΟΣΜΑΣ

ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟ - 

ΝΗΠ. ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 

(∆ΙΠΛΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1 1 7 13 20 ΤΑΞΙ 20,27 €           50 1.013,50 €       1.013,50 €      243,24 €       1.256,74 €      1.256,74 €           20 €

5 Β ΧΡΥΣΟΡΑΧΗ

ΚΑΛΠΑΚΙ 

(ΜΕΤΕΠΙΒΙΒΑΣΗ ΣΕ 

ΚΤΕΛ ΓΙΑ ΕΠΑΛ 

ΚΟΝΙΤΣΑΣ) ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ 1 20 20 ΤΑΞΙ 21,00 €           50 1.050,00 €       1.050,00 €      252,00 €       1.302,00 €      1.302,00 €           21 €

6 Α ΠΕΡΙΟΧΉ ΚΆΤΩ ΡΑΒΕΝΙΑ

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ 1 10 10 20 ΤΑΞΙ 19,75 €           50 987,50 €          987,50 €         237,00 €       1.224,50 €      1.224,50 €           20 €

7 Α ΠΩΓΩΝΙΑΝΗ

∆ΕΛΒΙΝΑΚΙ ΝΗΠ. 

(ΜΌΝΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 1 8 6 14 ΤΑΞΙ 14,35 €           50 717,50 €          717,50 €         172,20 €       889,70 €         889,70 €              14 €

8 Α ΚΛΗΜΑΤΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΑΠ 1 10 40 14 64 ΤΑΞΙ 64,05 €           50 3.202,50 €       3.202,50 €      768,60 €       3.971,10 €      3.971,10 €           64 €

9 Α

ΡΙΑΧΟΒΟ - ΜΑΖΑΡΑΚΙ - ΧΡΥΣΟΡΑΧΗ 

- Ι.Μ. ΒΕΛΛΑΣ

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΝΗΠ. 

ΚΑΛΠΑΚΙΟΥ - ΓΕΛ 

ΒΕΛΛΑΣ (∆ΙΠΛΗ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΒΕΛΛΑ - 

ΜΑΖΑΡΑΚΙ) 2 1 1 26 29 55 ΤΑΞΙ 55,02 €           50 2.751,00 €       2.751,00 €      660,24 €       3.411,24 €      3.411,24 €           55 €

10 Β ΡΩΜΑΝΟ

1ο ΕΠΑΛ (ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 4 4 46 59 109 ΤΑΞΙ 110,04 €         50 5.502,00 €       5.502,00 €      1.320,48 €    6.822,48 €      6.822,48 €           110 €

11 Α ΚΑΒΑΣΙΛΑ

ΚΟΝΙΤΣΑ (ΜΕ 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ) 2 12 14 26 ΤΑΞΙ 26,04 €           50 1.302,00 €       1.302,00 €      312,48 €       1.614,48 €      1.614,48 €           26 €

12 Α ΖΕΥΓΑΡΙ ΚΟΝΤΣΙΚΑΣ

ΜΑΡΜΑΡΑ 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 2 7 8 15 ΤΑΞΙ 15,02 €           50 751,00 €          751,00 €         180,24 €       931,24 €         931,24 €              15 €

13 Α ΛΙΜΝΗ - ΣΙΤΑΡΙΑ

ΠΑΡΑΚΑΛΑΜΟΣ 

ΝΗΠ. ∆ΗΜ. 2 2 8 17 25 ΤΑΞΙ 25,41 €           50 1.270,50 €       1.270,50 €      304,92 €       1.575,42 €      1.575,42 €           25 €

14 Β

Επιστροφή µαθητων από 

ΕΠΑΛ στο ΜΕΤΣΟΒΟ 2ο ΕΠΑΛ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 5 6 1 40 4 51 ΤΑΞΙ 50,19 €           50 2.509,50 €       2.509,50 €      602,28 €       3.111,78 €      3.111,78 €           50 €

15 Β

ΒΕΡΕΝΙΚΗ -ΚΑΤΩ ΖΑΛΟΓΓΟ - 

ΒΡΟΣΙΝΑ - ΒΟΥΤΣΑΡΑΣ - 

ΣΟΥΛΟΠΟΥΛΟ - ΡΟ∆ΟΤΟΠΙ

ΓΕΛ ΕΛΕΟΥΣΑΣ -

ΕΠΑΛ ΚΑΤΩ 

ΛΑΨΙΣΤΑΣ 16 126 30 156

ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 224,03 €         50 11.201,50 €     11.201,50 €    2.688,36 €    13.889,86 €    13.889,86 €         224 €

38.138,50 €     38.138,50 €    9.153,24 €    47.291,74 €    14.874,42 €    32.417,32 €    

ΠΙΝΑΚΑΣ Α΄: ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 1ΗΣ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2017-2018 ΕΩΣ 31-12-2017

ΣΥΝΟΛΑ
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ∆ΗΛΩΣΗΣ (TEΥ∆) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δηµόσιας σύµβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά µε την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα
i
  και τη διαδικασία ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δηµοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, µε τις οποίες είναι δυνατή η αδιαµφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

Α: Ονοµασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 
- Ονοµασία: [ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜ∆ΗΣ : [5006] 

- Ταχυδροµική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Πλατεία Πύρρου 1, Ιωάννινα Τ.Κ. 45221] 

- Αρµόδιος για πληροφορίες: [Σουχλέρη Ευαγγελία] 

- Τηλέφωνο: [26513 64232] 

- Ηλ. ταχυδροµείο: [e.souchleri@php.gov.gr] 

- ∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.php.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά µε τη διαδικασία σύναψης σύµβασης 
- Τίτλος ή σύντοµη περιγραφή της δηµόσιας σύµβασης (συµπεριλαµβανοµένου του σχετικού CPV): 

[Υπηρεσίες Μεταφοράς Μαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων] 

- Κωδικός στο ΚΗΜ∆ΗΣ: [17PROC……] 

- Η σύµβαση αναφέρεται σε έργα, προµήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τµηµάτων : [Το κάθε δροµολόγιο αποτελεί ένα τµήµα] 

- Αριθµός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [110646/9254/11-

10-2017] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥ∆ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά µε τον οικονοµικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυµία: [   ] 

Αριθµός φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης του 

οικονοµικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό αριθµό 

ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Αρµόδιος ή αρµόδιοι
ii 

: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδροµείο: 

∆ιεύθυνση στο ∆ιαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας είναι πολύ µικρή, µικρή ή 

µεσαία επιχείρηση
iii

; 

 

Μόνο σε περίπτωση προµήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο οικονοµικός 

φορέας είναι προστατευόµενο εργαστήριο, 

«κοινωνική επιχείρηση»
iv
 ή προβλέπει την εκτέλεση 

συµβάσεων στο πλαίσιο προγραµµάτων 

προστατευόµενης απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζοµένων µε αναπηρία ή µειονεκτούντων 

εργαζοµένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια κατηγορία 

ή κατηγορίες εργαζοµένων µε αναπηρία ή 

µειονεκτούντων εργαζοµένων ανήκουν οι 

απασχολούµενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

[...............] 

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονοµικός φορέας είναι 

εγγεγραµµένος σε επίσηµο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναµο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήµατος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειµένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τµήµατα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην 

ενότητα Γ του παρόντος µέρους, συµπληρώστε το 

µέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συµπληρώστε και υπογράψτε το µέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονοµασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθµό εγγραφής ή 

πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσηµο κατάλογο
v
: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούµενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συµπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο µέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή ∆ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται 
στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύµβασης: 
ε) Ο οικονοµικός φορέας θα είναι σε θέση να 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 
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προσκοµίσει βεβαίωση πληρωµής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε:  

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συµµετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονοµικός φορέας συµµετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης από κοινού µε 

άλλους
vi
; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, µεριµνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥ∆ από τους άλλους εµπλεκόµενους οικονοµικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονοµικού φορέα στην 

ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, υπεύθυνος για 

συγκεκριµένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονοµικούς φορείς 

που συµµετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δηµόσιας σύµβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυµία της συµµετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τµήµατα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τµήµατος  ή των 

τµηµάτων για τα οποία ο οικονοµικός φορέας 

επιθυµεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά µε τους νόµιµους εκπροσώπους του οικονοµικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνοµα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρµόδια/εξουσιοδοτηµένα να εκπροσωπούν τον οικονοµικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δηµόσιας σύµβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοµατεπώνυµο 

συνοδευόµενο από την ηµεροµηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδροµική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδροµείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτοµερή στοιχεία σχετικά 

µε την εκπροσώπηση (τις µορφές της, την έκταση, 

τον σκοπό …): 

[……] 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισµού 

Α: Λόγοι αποκλεισµού που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες
vii

 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισµού: 

1. συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση
viii

·  

2. δωροδοκία
ix,x

·  

3. απάτηxi
·  

4. τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες
xii·

 

5. νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας
xiii

·
 

6. παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπωνxiv.
 

Λόγοι που σχετίζονται µε ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις 

βάρος του οικονοµικού φορέα ή οποιουδήποτε 

προσώπου
xv

 το οποίο είναι µέλος του διοικητικού, 

διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σηµεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν 

από πέντε έτη κατά το µέγιστο ή στην οποία έχει 

οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισµού που 

εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Εάν ναι, αναφέρετε
xvii

: 

α) Ηµεροµηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σηµεία 1 έως 6 αφορά 

και τον λόγο ή τους λόγους της καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·  

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική 

απόφαση: 

 

α) Ηµεροµηνία:[   ],  

σηµείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) ∆ιάρκεια της περιόδου αποκλεισµού [……] και 

σχετικό(-ά) σηµείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……]
xviii

 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονοµικός φορέας έχει λάβει µέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 

σχετικού λόγου αποκλεισµού 

(«αυτοκάθαρση»)
xix

; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα µέτρα που λήφθηκαν
xx

: [……] 

 





7 

 

Β: Λόγοι που σχετίζονται µε την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωµή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις 

υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωµή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
xxi

, στην 

Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 

εγκατεστηµένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος µέλος για το οποίο πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσµευτική; 

- Αναφέρατε την ηµεροµηνία καταδίκης ή έκδοσης 

απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον 

ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της 

περιόδου αποκλεισµού: 

2) Με άλλα µέσα; ∆ιευκρινήστε: 

δ) Ο οικονοµικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή 

τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 

συµπεριλαµβανόµενων  κατά περίπτωση, των 

δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων, είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την 

καταβολή τους ;
xxii

 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτοµερείς 

πληροφορίες 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτοµερείς πληροφορίες 

[……] 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση όσον αφορά την καταβολή 

των φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης 

διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
 xxiii

 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται µε αφερεγγυότητα, σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό παράπτωµα 

Πληροφορίες σχετικά µε πιθανή αφερεγγυότητα, 

σύγκρουση συµφερόντων ή επαγγελµατικό 

παράπτωµα 

Απάντηση: 

Βρίσκεται ο οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε 

από τις ακόλουθες καταστάσεις
xxiv

 : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από 

το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συµβιβασµού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία 

προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτοµερή στοιχεία: 

- ∆ιευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους ωστόσο 

ο οικονοµικός φορέας, θα δύναται να εκτελέσει τη 

σύµβαση, λαµβανόµενης υπόψη της εφαρµοστέας 

εθνικής νοµοθεσίας και των µέτρων σχετικά µε τη 

συνέχε συνέχιση της επιχειρηµατικής του 

λειτουργίας υπό αυτές αυτές τις περιστάσεις
xxv 

 

Εάν η σχετική τεκµηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρό 

επαγγελµατικό παράπτωµα
xxvi

; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει επιδείξει ο οικονοµικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια
xxvii

 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;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτοµερείς πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονοµικός φορέας µέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα µέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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 Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύµφωνα µε τα µέρη Ι – IV ανωτέρω 

είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος, δηλώνω επισήµως ότι είµαισε θέση, κατόπιν αιτήµατος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκοµίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές µορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται
xxviii

, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας µε 

πρόσβαση σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος µέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
xxix. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
 

Ο κάτωθι υπογεγραµµένος δίδω επισήµως τη συγκατάθεσή µου στ... [προσδιορισµός της αναθέτουσας αρχής ή του 

αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο µέρος Ι, ενότητα Α], προκειµένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά 

των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο µέρος/ενότητα/σηµείο] του παρόντος 

Τυποποιηµένου Εντύπου Υπεύθυνης ∆ήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισµός της διαδικασίας προµήθειας: 

(συνοπτική περιγραφή, παραποµπή στη δηµοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθµός αναφοράς)]. 

 

Ηµεροµηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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i
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα 

αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii
 Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii
 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και 

των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για 

στατιστικούς σκοπούς.  

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο 

ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος 

κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν 

λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια 

ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

iv
 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v
 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi
 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.  

vii
 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι 

δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 

συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

viii
 Όπως 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). 

ix
 Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

x
 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται 

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 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). Περιλαμβάνει επίσης τη 

διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για 

τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 

αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xi
 Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)
  
όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση 

της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των 

συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xii
 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την 

καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 

την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
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xiii

 Όπως ορίζεται 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) 
 

που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 

νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες 

διατάξεις”. 

xiv
 Όπως ορίζεται 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 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 

καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 

άρθρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix
 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 

αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxi
 Στην περίπτωση που 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 (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxii
 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 

φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας 

υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο 

μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας 

ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της προθεσμίας 

αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxiii
 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiv
 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ 

(Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv
 Άρθρο 73 παρ. 5. 
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xxvi

 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το 

ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii
  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxviii
 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxix
 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να 

συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ 

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΤΗΣ Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………….. 

Κατάστημα: ………………………………………….. 

(Δ/νση οδός –αριθμός , Τ.Κ., φαξ)  

Ημερομηνία έκδοσης…………….. 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Πλ. Πύροου 1, ΤΚ 452 21 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως  

μέχρι του ποσού των ευρώ  ………………………… υπέρ του  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 

.......................………………………………….. 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,  

 

για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την 110646/9254/11-10-2017 1
η
 Ανακοίνωση –Πρόσκληση σε 

διαπραγμάτευση  για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 και έως  31-12-

2017  για το/α τμήμα/τα  (ή για το/α  δρομολόγιο/α του τμήματος …….  

 

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις 

του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5)ημέρες  από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα ισχύει μέχρι και την 20-03-2018 
1
.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο 

                                                           
1
  ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) 

ημέρες του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.  
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οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 

2.2.2 της Διακήρυξης, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 

ημερομηνία λήξης της.  

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας: …………………………….. 

Κατάστημα: ………………………………………….. 

(Δ/νση οδός –αριθμός , Τ.Κ., φαξ)  

Ημερομηνία έκδοσης…………….. 

 

Προς: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ, Πλ. Πύροου 1, ΤΚ 452 21 

 

Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 

 

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 

ευρώ……………………………………………………………………….. 

υπέρ του:  

 

(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 

................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή 

(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... 

(διεύθυνση) .......................………………………………….. ή 

(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 

α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 

γ) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με 

όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της 

ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, 

 

για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των  (ή του/ων δρομολογίου/ων του τμήματος ….  της  

σύμβασης που θα υπογραφεί  για  “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. 

ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2017-2018 και έως 31-12-2017» , σύμφωνα με την  110646/9254/11-10-

2017 1
η
 Ανακοίνωση –Πρόσκληση σε διαπραγμάτευση  της Υπηρεσίας σας.  

 

Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 

μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 

σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες
 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 

Η παρούσα  ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι 

μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας 

μας.  

 

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο 

τέλος χαρτοσήμου. 

 

Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και 

το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε 
1
. 

 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 





 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆  

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 





 

  

 

ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΤΜΗΜΑ:  ………. ) 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Π.Ε. ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΙΑ ΤA ΣΧΟΛΙΚA ΕΤH  2017 – 2018 ΚΑΙ  ΕΩΣ 31-12-2017 

 

Α/Α Τόπος 

παραλαβής 

Τόπος 

προορισµού 

Απαιτούµενη 

χωρητικότητα 

µέσων- 

Αριθµός 

µεταφεροµένω

ν µαθητών 

Αριθµός και 

Είδος 

µεταφορικών  

µέσων της 

προσφοράς 

 

Αριθµοί 

κυκλοφορίας 

οχηµάτων 

Προσφεροµέ

νη 

χωρητικότητ

α µέσων 

βάσει αδειών 

κυκλοφοράς 

Ηµερήσιο Κόστος 

δροµολογίου 

Βάσει 

Προϋπολογισµού 

µε την τυχόν 

δαπάνη συνοδού 

Προσφορά Αριθµός 

δροµολογίω

ν στην 

διάρκεια 

της 

σύµβασης 

Κόστος 

∆ροµολογίου 

στο σύνολο της 

διάρκειας της 

σύµβασης 

Ποσοστό 

έκπτωσης  

Σε ακέραιες 

µονάδες 

Ηµερήσι

ο κόστος 

δροµολογ

ίου 

1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑ∆ΑΣ 
 

ΦΠΑ 24% 
 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑ∆ΑΣ ΜΕ ΦΠΑ 
 

 

         (τόπος, ηµεροµηνία) 

    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ  
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