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ΑΠΟΣΤΟΛΟ. 
 

 ΑΙΤΗΜΑ  

 Όσον αφορά την ΕΕΕΣ:  
• Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα είναι 50% του οικονοµικού φορέα και το άλλο το ̟αραχωρεί 

ένας άλλος οδηγός(̟ου δε συµµετέχει στο διαγωνισµό) ή 100% ̟αραχώρηση α̟ό έναν 
άλλο οδηγό (*µε ̟ροσκόµιση µετέ̟ειτα και στις δυο ̟ερι̟τώσεις, Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης 
̟αραχώρησης καθώς και Συµφωνητικού)  
τότε ο οδηγός ̟ου ̟αραχωρεί στον οικονοµικό φορέα το όχηµα, οφείλει να κάνει και 
αυτός ΕΕΕΣ?  

• Τι εννοείτε µε την έννοια «οντότητα» 

• Ακόµη στην σελίδα 4 της ΕΕΕΣ αναφέρει ότι: «
α̟οκλειστικότητα» . τι εννοεί? Αφορά τις ̟ερι̟τώσεις οδηγών λεωφορείων και ΤΑΞΙ? 

• Στη σελίδα 4 της ΕΕΕΣ αναφέρει ότι: 
ε̟ίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 
̟ιστο̟οιητικό?»  

           Αφορά ε̟αγγελµατικό ή εµ̟ορικό ε̟ιµελητήριο? Τι µ̟ορεί να αφορά? 
• Ακόµα αναφέρεται ότι: «Για τις συµβάσεις υ̟ηρεσιών : χρειάζεται ειδική έγκριση» και 

«ιδιότητα µέλους συγκεκριµένου οργανισµού»  

εννοούµε µέλος και έγκριση α̟ό ε̟αγ
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ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   
 

Α̟αντήσεις αιτήµατος υ̟οψήφιου αναδόχ

Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

2018 &  2018-2019, (έως 31-08-2019) µε

ριθµ. ∆ιακήρυξης 85793/7207/22-08-2017 και υ̟ό Α/Α Συστήµατος 

/09/2017 13:10:04 υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα είναι 50% του οικονοµικού φορέα και το άλλο το ̟αραχωρεί 
ένας άλλος οδηγός(̟ου δε συµµετέχει στο διαγωνισµό) ή 100% ̟αραχώρηση α̟ό έναν 
άλλο οδηγό (*µε ̟ροσκόµιση µετέ̟ειτα και στις δυο ̟ερι̟τώσεις, Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης 

αθώς και Συµφωνητικού)   
τότε ο οδηγός ̟ου ̟αραχωρεί στον οικονοµικό φορέα το όχηµα, οφείλει να κάνει και 

Τι εννοείτε µε την έννοια «οντότητα»  

Ακόµη στην σελίδα 4 της ΕΕΕΣ αναφέρει ότι: «µόνος σε ̟ερί̟τωση ̟ροµήθειας κατά 
τι εννοεί? Αφορά τις ̟ερι̟τώσεις οδηγών λεωφορείων και ΤΑΞΙ? 

Στη σελίδα 4 της ΕΕΕΣ αναφέρει ότι: «ο οικονοµικός φορέας εάν είναι εγγεγραµµένος σε 
ε̟ίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

αγγελµατικό ή εµ̟ορικό ε̟ιµελητήριο? Τι µ̟ορεί να αφορά? 
«Για τις συµβάσεις υ̟ηρεσιών : χρειάζεται ειδική έγκριση» και 

«ιδιότητα µέλους συγκεκριµένου οργανισµού»  αφορά οδηγούς ταξί και λεωφορείων; 
εννοούµε µέλος και έγκριση α̟ό ε̟αγγελµατικό ε̟ιµελητήριο; 

∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ  

         ΠΡΟΣ:  1.   ΠΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

                    2. ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
                               ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ
                               ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ
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αναδόχου αναφορικά µε τον 

Ανοιχτό ∆ιεθνή Ηλεκτρονικό ∆ιαγωνισµό Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για τα 

µε δικαίωµα τρίµηνης 

και υ̟ό Α/Α Συστήµατος 

υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα α̟ό ΠΑΪΛΑ 

Σε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα είναι 50% του οικονοµικού φορέα και το άλλο το ̟αραχωρεί 
ένας άλλος οδηγός(̟ου δε συµµετέχει στο διαγωνισµό) ή 100% ̟αραχώρηση α̟ό έναν 
άλλο οδηγό (*µε ̟ροσκόµιση µετέ̟ειτα και στις δυο ̟ερι̟τώσεις, Υ̟εύθυνης ∆ήλωσης 

τότε ο οδηγός ̟ου ̟αραχωρεί στον οικονοµικό φορέα το όχηµα, οφείλει να κάνει και    

µόνος σε ̟ερί̟τωση ̟ροµήθειας κατά 
τι εννοεί? Αφορά τις ̟ερι̟τώσεις οδηγών λεωφορείων και ΤΑΞΙ?  

«ο οικονοµικός φορέας εάν είναι εγγεγραµµένος σε 
ε̟ίσηµο κατάλογο εγκεκριµένων οικονοµικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναµο 

αγγελµατικό ή εµ̟ορικό ε̟ιµελητήριο? Τι µ̟ορεί να αφορά?  
«Για τις συµβάσεις υ̟ηρεσιών : χρειάζεται ειδική έγκριση» και 

αφορά οδηγούς ταξί και λεωφορείων; 

ΠΑΪΛΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ∆ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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• Στην ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα (δεν αφορά τις ̟ερι̟τώσεις λεωφορείων ενταγµένων σε 
νοµικό ̟ρόσω̟ο)   δεν είναι ιδιόκτητο ( µίσθωση,  συνιδιοκτησία), ό̟ως ̟εριγράφεται στο 
σηµείο 10 της υ̟εύθυνης δήλωσης  της τεχνικής ̟ροσφοράς της ̟αρ. 2.4.3.2 της 
∆ιακήρυξης, α̟αιτείται  ο συµµετέχων στο διαγωνισµό οικονοµικός φορέας, να υ̟οβάλλει  
υ̟εύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του λεωφορείου, ή 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 σχετικού συµφωνητικού µίσθωσης, το 
ο̟οίο θα ̟ρέ̟ει να ̟ροσκοµίσουν, όταν και εάν, κληθούν να υ̟οβάλλουν τα 
δικαιολογητικά, εάν ̟ρόκειται να γίνει σε αυτούς η κατακύρωση. 
Συνε̟ώς: 
-  Η υ̟εύθυνη αυτή δήλωση, υ̟οβάλλεται σε κάθε ̟ερί̟τωση ̟ου το όχηµα δεν ανήκει, ή 

ανήκει εν µέρει στον συµµετέχοντα οικονοµικό φορέα.  
- Πρόκειται για Υ̟εύθυνη ∆ήλωση ̟ου δεν την συντάσσει ο συµµετέχων (θα 

α̟αιτούνταν να φέρει ψηφιακή υ̟ογραφή), αλλά αυτός ̟ου ̟αραχωρεί το όχηµα, 
κατά συνέ̟εια α̟αιτείται η θεώρηση του γνησίου της υ̟ογραφής του.  

- Υ̟οχρέωση ηλεκτρονικής υ̟οβολής της δήλωσης του ιδιοκτήτη – συνιδιοκτήτη του 
οχήµατος, έχει ο συµµετέχων Οικονοµικός φορέας, ο ο̟οίος θα ̟ρέ̟ει και να την 
̟ροσκοµίσει και εντύ̟ως στην Αναθέτουσα Αρχή ,εντός τριών ηµερών α̟ό την 
ηλεκτρονική υ̟οβολή της ̟ροσφοράς του. 

- Η ̟ροαναφερόµενη υ̟εύθυνη δήλωση, είναι δικαιολογητικό της τεχνικής ̟ροσφοράς 
και α̟αιτείται για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στο διαγωνισµό 
(δικαιολογητικό της ̟αρ. 2.4.3 της ∆ιακήρυξης) 

-  Το συµφωνητικό µίσθωσης, είναι δικαιολογητικό κατακύρωσης, το ο̟οίο θα κληθείτε 
να το υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά και να το ̟ροσκοµίσετε εντύ̟ως, εάν ̟ρόκειται να 
γίνει σε εσάς η κατακύρωση (̟ρόσθετο α̟οδεικτικό µέσο της ̟αρ. 2.2.5.2 της 
διακήρυξης). 

Ο ιδιοκτήτης, ̟ου ̟αραχωρεί το όχηµά του στον συµµετέχοντα οικονοµικά φορέα, δεν 
υ̟οχρεούται, γιατί δεν α̟αιτείται, να συντάξει Ε.Ε.Ε.Σ.     
 

• Στην ̟ροκειµένη ̟ερί̟τωση, ή έννοια της «οντότητας», έχει την έννοια  ενός άλλου 

οικονοµικού φορέα (̟ροσω̟ική εταιρεία ή εταιρείες µε ο̟οιαδή̟οτε νοµική µορφή) στην 

ικανότητα των ο̟οίων (φορέων)  στηρίζεται ο συµµετέχων οικονοµικός φορέας.  

 
• Η διαδικασία για την ε̟ιλογή αναδόχων για την ανάθεση του έργου της µεταφοράς 

µαθητών, είναι διαδικασία ΑΝΟΙΧΤΉ. ∆εν α̟ευθύνεται σε έναν συγκεκριµένο µεταφορέα, 
αλλά σε ο̟οιονδή̟οτε ̟ληρεί τα κριτήρια για τη συµµετοχή του στο διαγωνισµό, και 
µ̟ορεί να εκτελέσει  Υ̟ηρεσίες  Οδικών Μεταφορών Ε̟ιβατών. Εάν ̟αρά ταύτα, είστε,  
̟ροστατευόµενο εργαστήριο,   «κοινωνική ε̟ιχείρηση» ή µ̟ορεί να εκτελείτε συµβάσεις  
στο ̟λαίσιο ̟ρογραµµάτων ̟ροστατευόµενης α̟ασχόλησης, είναι στοιχεία ̟ου αφορούν 
εσάς (̟ληροφορίες για τον οικονοµικό φορέα) και µ̟ορείτε να το δηλώσετε, εάν και 
εφόσον το ε̟ιθυµείτε. 
 

• Στη χώρα µας δεν υ̟άρχουν ακόµη ε̟ίσηµοι κατάλογοι εγγεγραµµένων οικονοµικών 
φορέων, υ̟άρχουν όµως σε άλλα κράτη µέλη. Ο διαγωνισµός, δεν α̟ευθύνεται 
α̟οκλειστικά σε έλληνες οικονοµικούς φορείς. 
 

• Για την α̟άντηση στο ερώτηµά σας, ̟αρακαλούµε ̟ολύ να ανατρέξετε στο µε αρ. 
87391/8174/15-09-2017 έγγραφό µας (∆ιευκρινίσεις σε υ̟οβληθέντα αιτήµατα 
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οικονοµικών φορέων), το ο̟οίο έχουµε αναρτήσει στα συνηµµένα του ηλεκτρονικού 
διαγωνισµού και σας το έχουµε ήδη στείλει, µέσω της ενέργειας «Ε̟ικοινωνία» του 
συστήµατος την 15η/09/2017 12:59:37. 

 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Η̟είρου 

 

 

                       Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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