
 

 

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

Πληροφ.: Ε. Σουχλέρη    

E- mail: e.souchleri@php.gov.gr 

Τηλ: 26510 87232  

Fax:  26510 87426  

 

 

 

 

Θέµα : «∆ιευκρινίσεις - Α̟αντήσεις αιτ

Ανοιχτή Ηλεκτρονική ∆ια̟ραγµάτευση 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

υ̟όλοι̟ο του σχολικού έτους 

2019) µε δικαίωµα τρίµηνης ̟αράτασης» της µε α

49823/4384/23-04-2018 και υ̟ό Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.

Σχετικά: 1. Το α̟ό 30/04/2018 12

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ 

 

 

 ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ   

 
  
1)Αν δεν έχω βεβαίωση έναρξης εργασιών, θα χρειαστώ ο̟ωσδή̟οτε ένορκη βεβαίωση ή αρκεί και 
εκτύ̟ωση της εικόνας α̟ό το Taxisnet; 

2) Για ε̟ιθεώρηση εργασίας θα ̟ροσκοµίσω και ένορκη βεβαίωση ή αρκεί υ̟εύθυνη δήλωση στο 
στάδιο υ̟οβολής της αίτησης;  
3) EEEΣ, αρκεί σε pdf ή ̟ρέ̟ει να ανεβάσω στην ηλεκτρονική υ̟οβολή και το xml; 

4) Στη σελίδα 22 αναφέρεται ότι η φορολογική ενηµερότητα θα ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όµως η 
φορολογική ενηµερότητα έχει διάρκεια ενός µήνα, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι σε ισχύ την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης 

5) Στο ευρω̟αϊκό ενιαίο έγγραφο ̟ροµήθειας στην σελίδα 1 δεν εµφανίζει αριθµό ανακοίνωσης 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση ό̟ως στον ̟ροηγούµε

6) ∆ηµιούργησα το ΕΕΕΣ την 27/04/2018 ̟ριν ανακοινωθεί η διευκρίνιση ότι δεν χρειάζεται να 
συµ̟ληρώσουµε το ΜΕΡΟΣ V, εγώ α̟άντησα αρνητικά σε αυτή την ερώτηση, υ̟άρχει ̟ρόβληµα 
ή χρειάζεται να το δηµιουργήσω ̟άλι; 
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                                  Ιωάννινα,  30 Απρ

                  Αριθ. Πρωτ.: οικ. 536

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   

 

Α̟αντήσεις αιτήµατος υ̟οψήφιου αναδόχ

ή Ηλεκτρονική ∆ια̟ραγµάτευση Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

υ̟ηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής Αρµοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

ού έτους 2017-2018 & για το σχολικό έτος 

δικαίωµα τρίµηνης ̟αράτασης» της µε αριθµ. Ανακοίνωσης 

και υ̟ό Α/Α Συστήµατος Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. 52951

30/04/2018 12:30:17 υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα α̟ό 

Αν δεν έχω βεβαίωση έναρξης εργασιών, θα χρειαστώ ο̟ωσδή̟οτε ένορκη βεβαίωση ή αρκεί και 
εκτύ̟ωση της εικόνας α̟ό το Taxisnet;  

Για ε̟ιθεώρηση εργασίας θα ̟ροσκοµίσω και ένορκη βεβαίωση ή αρκεί υ̟εύθυνη δήλωση στο 

αρκεί σε pdf ή ̟ρέ̟ει να ανεβάσω στην ηλεκτρονική υ̟οβολή και το xml; 

Στη σελίδα 22 αναφέρεται ότι η φορολογική ενηµερότητα θα ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όµως η 

α έχει διάρκεια ενός µήνα, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι σε ισχύ την 
ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης  

Στο ευρω̟αϊκό ενιαίο έγγραφο ̟ροµήθειας στην σελίδα 1 δεν εµφανίζει αριθµό ανακοίνωσης 
στην Ευρω̟αϊκή Ένωση ό̟ως στον ̟ροηγούµενο διαγωνισµό, υ̟άρχει ̟ρόβληµα; 

∆ηµιούργησα το ΕΕΕΣ την 27/04/2018 ̟ριν ανακοινωθεί η διευκρίνιση ότι δεν χρειάζεται να 
συµ̟ληρώσουµε το ΜΕΡΟΣ V, εγώ α̟άντησα αρνητικά σε αυτή την ερώτηση, υ̟άρχει ̟ρόβληµα 
ή χρειάζεται να το δηµιουργήσω ̟άλι;  

         ΠΡΟΣ:  1.   ∆ΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

                    2. ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ
                               ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤ

 

ριλίου 2018 

689/4859 

     

αναδόχου αναφορικά µε τον 

Ε̟ιλογής Αναδόχου για την ̟αροχή 

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

για το σχολικό έτος  2018-2019, (έως 31-08-

Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης  

52951 

υ̟οβληθέν στο ΕΣΗ∆ΗΣ µήνυµα α̟ό ∆ΑΛΛΑ 

Αν δεν έχω βεβαίωση έναρξης εργασιών, θα χρειαστώ ο̟ωσδή̟οτε ένορκη βεβαίωση ή αρκεί και 

Για ε̟ιθεώρηση εργασίας θα ̟ροσκοµίσω και ένορκη βεβαίωση ή αρκεί υ̟εύθυνη δήλωση στο 

αρκεί σε pdf ή ̟ρέ̟ει να ανεβάσω στην ηλεκτρονική υ̟οβολή και το xml;  

Στη σελίδα 22 αναφέρεται ότι η φορολογική ενηµερότητα θα ̟ρέ̟ει να είναι σε ισχύ 
τουλάχιστον έως την ηµεροµηνία υ̟οβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, όµως η 

α έχει διάρκεια ενός µήνα, άρα δεν είναι βέβαιο ότι θα είναι σε ισχύ την 

Στο ευρω̟αϊκό ενιαίο έγγραφο ̟ροµήθειας στην σελίδα 1 δεν εµφανίζει αριθµό ανακοίνωσης 
νο διαγωνισµό, υ̟άρχει ̟ρόβληµα;  

∆ηµιούργησα το ΕΕΕΣ την 27/04/2018 ̟ριν ανακοινωθεί η διευκρίνιση ότι δεν χρειάζεται να 
συµ̟ληρώσουµε το ΜΕΡΟΣ V, εγώ α̟άντησα αρνητικά σε αυτή την ερώτηση, υ̟άρχει ̟ρόβληµα 

∆ΑΛΛΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 
ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤH       ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ                             
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ΑΠΑΤΗΣΕΙΣ – ∆ΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ 
 
Καταρχάς σας διευκρινίζουµε ότι, για τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων στην  

̟ροαναφερόµενη στο θέµα δια̟ραγµάτευση, δεν α̟αιτείται η υ̟οβολή των α̟οδεικτικών 

µέσων  του άρθρου 2.2.5.2  αυτής. Έχετε  υ̟οχρέωση υ̟οβολής, κατά τον τρό̟ο ̟ου αναφέρεται 

στη ̟ρόσκληση, µόνο των δικαιολογητικών του άρθρου 2.4.3 Περιεχόµενα Φακέλου 

«∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά» και φυσικά της Οικονοµικής Προσφοράς 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 2.4.4. 

 

 Τα α̟οδεικτικά µέσα του άρθρου 2.2.5.2  (̟οινικό µητρώο, φορολογική και ασφαλιστική 

ενηµερότητα, ̟ιστο̟οιητικά ̟ερί µη ̟τώχευσης, ̟ιστο̟οιητικό α̟ό τη ∆ιεύθυνση 

Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων, άδειες, 

ασφαλιστήρια, KTEO κ.λ.̟)  θα κληθούν να υ̟οβάλλουν µόνο οι «̟ροσωρινοί ανάδοχοι», εάν 

και εφόσον ̟ροκύψουν κατά τη διενέργεια της διαδικασίας. 

 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 1 
Για τη βεβαίωση έναρξης εργασιών και τυχόν µεταβολών τους, αρκεί η εκτύ̟ωση της εικόνας α̟ό 

το Taxisnet.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 2 
Στη φάση των δικαιολογητικών συµµετοχής – τεχνική ̟ροσφορά, δεν α̟αιτείται υ̟εύθυνη 

δήλωση, αφού συµ̟ληρώνετε το Ενιαίο Ευρω̟αϊκό  Έγγραφο Σύµβασης, το ο̟οίο ε̟έχει τη θέση 

ενηµερωµένης υ̟εύθυνης δήλωσης και στη σελ. 17 αυτού, υ̟άρχει σχετικό ̟εδίο «Παραβίαση των 

υ̟οχρεώσεων στους τοµείς του εργατικού δικαίου», το ο̟οίο α̟αιτείται να το συµ̟ληρώσετε. 

 

Εάν αναδεχθείτε «̟ροσωρινός µειοδότης» τότε και µόνον, θα υ̟οβάλλετε (κατό̟ιν της 

̟ρόσκλησης του άρθρου 3.2 της ̟ρόσκλησης) τα δικαιολογητικά κατακύρωσης – Α̟οδεικτικά 

Μέσα του άρθρου 2.2.5.2, µεταξύ των ο̟οίων ̟εριλαµβάνεται και το Πιστο̟οιητικό α̟ό τη 

∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Ε̟ιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων. Στην 

̟ερί̟τωση ̟ου δεν είναι δυνατή µέχρι τότε, ή έκδοση του ̟ροαναφερόµενου ̟ιστο̟οιητικού, για 

το λόγο ̟ου ̟εριγράφεται στη σχετική ̟αράγραφο της σελ. 22, τότε α̟αιτείται αντί αυτού να 

υ̟οβάλλεται ηλεκτρονικά και να καταθέστε και εντύ̟ως την ένορκη βεβαίωση.  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 3 
To Ε.Ε.Ε.Σ.  α̟αιτείται να υ̟οβληθεί σε αρχείο .pdf, ψηφιακά υ̟ογεγραµµένο. 
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 4 
Ό̟ως ̟ροαναφέρουµε, τα δικαιολογητικά κατακύρωσης – Α̟οδεικτικά Μέσα του άρθρου 
2.2.5.2, ε̟οµένως και τη φορολογική ενηµερότητα, θα την υ̟οβάλλετε εφόσον αναδειχθείτε 
«̟ροσωρινός µειοδότης», ο̟ότε θα φροντίσετε για την έκδοσή της το χρονικό διάστηµα ̟ριν 
υ̟οβάλλετε τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, ώστε να είναι σε ισχύ, κατά την υ̟οβολή τους.  
 
Παρακαλούµε ̟ολύ, ειδικά όσον αφορά στην φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, να 
φροντίσετε να τα α̟οκτήσετε και να είναι σε ισχύ και κατά το χρόνο της υ̟οβολής της  
̟ροσφοράς σας, ό̟ως λε̟τοµερώς ορίζεται στη σελίδα 29 της δια̟ραγµάτευσης.  
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ΑΠΑΝΤΗΣΗ 5   
Στη σελ. 5 και στο άρθρο 1.2 της µε αρ. 49823/4384/23-04-2018  Ανακοίνωσης – Πρόσκλησης, 
αναφέρεται µε σαφήνεια ότι δεν α̟αιτείται ̟ροηγούµενη δηµοσίευση.  
 
ΑΠΑΝΤΗΣΗ 6 
Καλό θα ήταν,  εφόσον δεν ̟ροβήκατε στην υ̟οβολή, να το «τηλεφορτώσετε» και να µην το 
συµ̟ληρώσετε. Η ε̟ιτρο̟ή διενέργειας της δια̟ραγµάτευσης έχει ενηµερωθεί και δεν θα λάβει 
υ̟όψη το Τµήµα V.  
 
 

 

 

Ο Περιφερειάρχης Η̟είρου 

 

 

                       Αλέξανδρος Καχριµάνης 
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