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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής
Επωνυμία

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 8

Πόλη

ΠΡΕΒΕΖΑ

Ταχυδρομικός Κωδικός

452 21

1

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ
2

Κωδικός ΝUTS

EL543

Τηλέφωνο

2682360291

Φαξ

2682360291

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

a.mavria@php.gov.gr
3

Αρμόδιος για πληροφορίες

Α. Μαυριά

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.preveza.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι 4 η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ και ανήκει στην
ΓΕΝΙΚΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ, κατά τις υποδιαιρέσεις του άρθρου 14 του ν. 4270/14.5
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.6
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι Γενικές Δημόσιες Υπηρεσίες Περιφερειακού
Χαρακτήρα.
Στοιχεία Επικοινωνίας 7
α) Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική
πρόσβαση στην διεύθυνση (URL): μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.8
β) Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση: www.promitheus.gov.gr
γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από την προαναφερθείσα διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr καθώς και από την ιστοσελίδα της Περιφέρειας Ηπείρου: www.preveza.gr.

1
2
3

4

5

6

7
8

Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Μόνο για συμβάσεις άνω των ορίων
Συμπληρώνεται το όνομα, η διεύθυνση, ο αριθμός τηλεφώνου και τηλεομοιοτυπικού μηχανήματος (FAX), η διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) της υπηρεσίας που διενεργεί τον διαγωνισμό, καθώς και ο αρμόδιος υπάλληλος της
υπηρεσίας αυτής, άρθρο 53 παρ. 2 περ. γ του ν. 4412/2016
Αναφέρεται το είδος της Α.A., π.χ. Υπουργείο, Περιφέρεια, Αποκεντρωμένη Διοίκηση, Νοσοκομείο, Δήμος, ΑΕ του Δημοσίου
κλπ. και αν αποτελεί “κεντρική κυβερνητική αρχή (ΚΚΑ)» ή “μη κεντρική αναθέτουσα αρχή” κατά την έννοια του άρθρου 2
παρ. 1 περ. 2 και 3 του ν. 4412/2016
Αναφέρεται σε ποια υποδιαίρεση του δημόσιου τομέα ανήκει η Α.Α.: α) Γενική Κυβέρνηση (Υποτομέας Κεντρικής
Κυβέρνησης, Υποτομέας ΟΤΑ, Υποτομέας ΟΚΑ) ή β) Δημόσιος Τομέας (Πλην Γενικής Κυβέρνησης) κατά τις υποδιαιρέσεις του
άρθρου 14 του ν. 4270/14.
Επιλέγεται η κύρια δραστηριότητα της Α.Α., βλέπε και Παράρτημα ΙΙ (Προκήρυξη Σύμβασης), Τμήμα Ι, παρ 1.5, Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296). α) Γενικές δημόσιες υπηρεσίες β) Άμυνα, γ) Δημόσια τάξη και ασφάλεια,
δ) Περιβάλλον, ε) Οικονομικές και δημοσιονομικές υποθέσεις, στ) Υγεία, ζ) Στέγαση και υποδομές κοινής ωφέλειας, η)
Κοινωνική προστασία, θ) Αναψυχή, πολιτισμός και θρησκεία, ι) Εκπαίδευση, ια) Τυχόν άλλη δραστηριότητα.
Επιλέγονται και συμπληρώνονται τα αντίστοιχα εδάφια, πρβλ άρθρα 22 και 67 ν. 4412/16
Εάν η πρόσβαση στα έγγραφα είναι περιορισμένη, αντί για τα αναφερόμενα στο α) συμπληρώνεται: «Η πρόσβαση στα
έγγραφα είναι περιορισμένη. Περαιτέρω πληροφορίες παρέχονται στην διεύθυνση (URL) : ………………………..»
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1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση
Είδος διαδικασίας
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16.
Χρηματοδότηση της σύμβασης9
Πηγή χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθμιων Ο.Τ.Α., μέσω των
οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Ηπείρου – Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας, αποκλειστικά για το
σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018).
Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τις με Κ.Α.Ε.: 02.04.191.821.01 και 02.04.192.821.01 σχετικές
πιστώσεις των προϋπολογισμών των οικονομικών ετών 2019, 2020 και 2021 της Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ της
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ,10 βάσει της με αρ. 14/1086/23.04.2019 (ΑΔΑ: Ω0Ψ87Λ9-ΠΝ2) απόφασης της
Οικονομικής Επιτροπής.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από την υπογραφή της σύμβασης) και έως 31-082021 με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217
Β΄/26-09-2018 ΚΥΑ.
Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων
συμβάσεων (CPV :60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών).
Η παρούσα σύμβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα11:
ΤΜΗΜΑ 1: «Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ZHΡΟΥ», προϋπολογισμού 258.871,23 €
χωρίς Φ.Π.Α. ή 321.000,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ποσού (5% για τροποποίηση των
δρομολογίων και 20% για τετράμηνη παράταση) 64.717,81 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 80.250,08 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ 2: «Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ», προϋπολογισμού 280.576,82 €
χωρίς Φ.Π.Α. ή 347.915,25 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ποσού (5% για τροποποίηση των
δρομολογίων και 20% για τετράμηνη παράταση) 70.144,20 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 86.978,80 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ 3: «Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας
Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ», προϋπολογισμού 434.892,67 €
χωρίς Φ.Π.Α. ή 539.266,91 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ποσού (5% για τροποποίηση των
δρομολογίων και 20% για τετράμηνη παράταση) 108.723,16 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 134.816,71 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
9
10
11

Άρθρο 53 παρ 2 εδάφ ζ ν. 4412/2016
Αναφέρονται τα στοιχεία του Φορέα, της Συλλογικής Απόφασης και του Κωδικού Αριθμού Εξόδων τους οποίους βαρύνει η
πίστωση για την χρηματοδότηση της σύμβασης
Πρβλ άρθρο 59 ν. 4412/2016. Οι A.A. μπορούν να αποφασίζουν να αναθέτουν μια σύμβαση υπό τη μορφή χωριστών
τμημάτων και μπορούν να προσδιορίζουν το μέγεθος και το αντικείμενο των τμημάτων αυτών. Επίσης αναφέρουν τους
βασικούς λόγους της απόφασής τους να μην διαιρέσουν μία σύμβαση σε τμήματα, στοιχείο που περιλαμβάνεται στα
έγγραφα της σύμβασης (Πχ Παράρτημα .. ή άλλο περιγραφικό έγγραφο) ή στην ειδική έκθεση του άρθρου 341 ν.
4412/2016.
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ΤΜΗΜΑ 4: «(Δρομολόγια 1 - 8): Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ (ΕΠΑΛ Μουσικό Σχολείο- Σχολεία Ειδικής Αγωγής)», εκτιμώμενης αξίας 270.298,53 € ή 335.170,17 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού προβλέπονται
δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ποσού (5% για τροποποίηση των δρομολογίων και 20% για τετράμηνη
παράταση) 67.574,64 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 83.792,55 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ 5: ««(Δρομολόγια 1 - 108): Δρομολόγια εκτελούμενα με Δ. Χ. Επιβατικά οχήματα για τη
μεταφορά μαθητών Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης σε σχολικές μονάδες, χωρικής αρμοδιότητας Π. Ε.
Πρέβεζας», εκτιμώμενης αξίας 1.119.420,00 € ή 1.388.080,80 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης συνολικού
ποσού (20% για τροποποίηση των δρομολογίων και 20% για τετράμηνη παράταση) 447.768,00 € χωρίς
Φ.Π.Α. ή 555.232,32 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
ΤΜΗΜΑ 6: «(Δρομολόγια 1 - 9): Δρομολόγια εκτελούμενα με λεωφορεία για τη μεταφορά μαθητών
Α΄/θμιας Εκπ/σης στο Κολυμβητήριο Πρέβεζας», εκτιμώμενης αξίας 17.341,22 € ή 21.503,11 €
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού προβλέπονται
δικαιώματα προαίρεσης συνολικού ποσού (5% για τροποποίηση των δρομολογίων και 20% για τετράμηνη
παράταση) 4.335,30 € χωρίς Φ.Π.Α. ή 5.375,77 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α..
Προσφορές υποβάλλονται για ένα ή για περισσότερα από τα Τμήματα (δρομολόγια) του διαγωνισμού.12.
Ο μέγιστος αριθμός ΤΜΗΜΑΤΩΝ που μπορεί να ανατεθεί σε έναν προσφέροντα ορίζεται σε έξι (6),
δηλαδή όλα.13.
Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 1 έως 3, επί ποινή αποκλεισμού, γίνονται δεκτές προσφορές από υποψηφίους
αναδόχους που καλύπτουν το σύνολο των δρομολογίων του κάθε τμήματος και όχι μέρος αυτών.
Προσφορά που αφορά μέρος κάποιου τμήματος δεν γίνεται αποδεκτή.
Για τα ΤΜΗΜΑΤΑ 4 έως 6, οι προσφορές υποβάλλονται ανά δρομολόγιο. Προσφορές μπορούν να
υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δρομολόγια των τμημάτων αυτών ή και για το σύνολο των
δρομολογίων τους, εφόσον ο ανάδοχος πληρεί τα κριτήρια κατακύρωσης και τηρούνται οι προϋποθέσεις
έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των μαθητών (χωρίς να ξεκινούν πάρα πολύ νωρίς το πρωί) και διαθέτει
των απαιτούμενο στόλο οχημάτων.
O αριθμός των μεταφερόμενων μαθητών ανά δρομολόγιο καθορίζει και το προσφορότερο είδος
μεταφορικού μέσου (λεωφορείο, μικρό λεωφορείο, Ε.Δ.Χ. όχημα) όπως αυτά κατηγοριοποιούνται στο
παράρτημα της υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. Το προσφορότερο είδος
μεταφορικού μέσου, αποτελεί τη βάση υπολογισμού της μέγιστης αποζημίωσης ανά δρομολόγιο (όπως
αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι), χωρίς όμως να αποτελεί ταυτόχρονα στοιχείο
απόρριψης της συμμετοχής ενδιαφερομένων – κατόχων άλλων μέσων. Στην περίπτωση αυτή η οικονομική
προσφορά, για κάθε συγκεκριμένο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι ανώτερη από την αποζημίωση του εν
λόγω δρομολογίου, όπως αυτή έχει καθοριστεί με τη διακήρυξη, με βάση τον προβλεπόμενο από τη
διακήρυξη προσφορότερο τύπο μεταφορικού μέσου.
Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά
δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη, ή αν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από
τους χρόνους και τις χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν
διακυβεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης.
12
13

Η Α.Α. συμπληρώνει για πόσα τμήματα ένας οικονομικός φορέας μπορεί να υποβάλλει προσφορά (για ένα, περισσότερα και
πόσα συγκεκριμένα ή για όλα τα τμήματα)
Συμπληρώνεται εφόσον το επιλέξει η Α.Α στην περίπτωση που επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς για περισσότερα ή όλα
τμήματα
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Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 3.144.663,59 € ΦΠΑ : 754.719,26 €).
Διευκρίνιση οι όροι λεωφορείο (μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό έχουν την έννοια όπως αυτή αναλύεται
στην παράγραφο 2Α του παραρτήματος της αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) ΚΥΑ.
Ειδικώς για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας – διοικητικής μονάδας.
Με βάση τα κριτήρια σχεδιασμού της προαναφερόμενης Κ.Υ.Α, η Αναθέτουσα Αρχή υποδιαιρεί την
ανάθεση μεταφοράς μαθητών σε έξι (6) Τμήματα με σκοπό την όσο το δυνατό μεγαλύτερη κάλυψη των
μαθητών από τις τεχνικές δυνατότητες των πρόσφορων μέσων καθώς και την εξασφάλιση συνθηκών
γνήσιου ανταγωνισμού και την κάλυψη του κριτηρίου της Οικονομικότητας.
Δικαίωμα προαίρεσης14
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης σύμφωνα με την πρόβλεψη του άρθρου 2,
κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ' αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) και του αρθρ.
132 του ν. 4412/2016 που αναλύεται ως εξής:
 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος προαιρέσεως έως και 20% του
προϋπολογισμού του διαγωνισμού, για την τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων
(δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της
σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων),
όπως και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης.
 Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώματος παράτασης της σύμβασης με αντίστοιχη
αύξηση του συμβατικού αντικειμένου15 για διάστημα μέχρι τεσσάρων μηνών και μέχρι την
ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού.
Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται με απόφαση του αρμοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής.
Η αξία της προκηρυσσόμενης σύμβασης και αφετέρου η αξία των προαναφερόμενων δικαιωμάτων
προαίρεσης, εμφανίζονται στον ακόλουθο πίνακα:
Δικαιώματα Προαίρεσης

TMHMA

Α/Α
Δρομολογίου

1o

1 έως 8

14
15

Μέγιστο
Κόστος
Δρομολογίου
για 360
Ημέρες (ήτοι
από 11-092019 έως 3108-2021)
258.871,23

Για
Τροποποίηση
Δρομολογίων
(5% για τις
ομάδες 1-4
και 6 – 20%
για την
ομάδα 5)
12.943,56

Για
Τετράμηνη
Παράταση
20%

Σύνολο
Προαιρέσεων

Σύνολο
με
Προαιρέσεις

51.774,25

64.717,81

323.589,04

Το δικαίωμα προαίρεσης του ΑΚ αποτελεί μονομερές διαπλαστικό δικαίωμα της Α.Α., ασκείται με μονομερή δήλωσή της και
δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τον ανάδοχο της αρχικής σύμβασης.
Και οι εν λόγω παρατάσεις αποτελούν μορφή τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 παρ. 1 του ν.
4412/2016, δεδομένου ότι οδηγούν σε αύξηση της συμβατικής αξίας και απαιτείται να προβλέπονται ρητά.
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2o

1 έως 11

280.576,82

14.028,84

56.115,36

70.144,20

350.721,02

3o

1 έως 13

434.892,67

21.744,63

86.978,53

108.723,16

543.615,84

4o

1 έως 8

270.298,53

13.514,93

54.059,71

67.574,64

337.873,16

5o

1 έως 108

1.119.420,00

223.884,00

223.884,00

447.768,00

1.567.188,00

6o

1 έως 9

17.341,22

867,06

3.468,24

4.335,30

21.676,53

Σύνολα

2.381.400,47

286.983,02

476.280,09

763.263,11 3.144.663,59

571.536,11

68.875,94

114.307,22

183.183,14

Σύνολα με Φ.Π.Α. 2.952.936,58

355.859,03

590.587,31

946.446,25 3.899.382,85

Φ.Π.Α. 24%

754.719,26

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε 360 ημέρες16 , ήτοι από 11.09.2019 έως 31.08.2021.
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Ι της παρούσας διακήρυξης.
Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς,
βάσει 17 της τιμής.

1.4 Θεσμικό πλαίσιο
Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση
αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως18:
 Το ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/Α/7-6-2010), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί, συμπληρωθεί και
ισχύει.
 Το ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την
αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ.
 Το π.δ. 140 «Οργανισμός της Περιφέρειας Ηπείρου» (Φ.Ε.Κ. 233/Α΄/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε
με την αριθμ. 202855 (ΦΕΚ 4400/Β/30-12-2016) απόφαση και ισχύει.
 του π.δ 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες 113/2010 (Α΄ 194) “Ανάληψη
υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”.
 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας
2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

16
17
18

Στο συμφωνητικό αναφέρεται η ημερομηνία έναρξης και λήξης
Άρθρο 86 ν.4412/2016
Προσθήκες και εν γένει προσαρμογές άρθρων της διακήρυξης (πέραν των όσων ήδη προβλέπονται ρητά στο κείμενο και τις
υποσημειώσεις της διακήρυξης), μπορούν να προστίθενται και να περιλαμβάνονται, μόνο εφόσον είναι απόλυτα συμβατές
με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της ρήτρας ευελιξίας.
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 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,
 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,
 τις διατάξεις του Βιβλίου IV (άρθρα 435 έως 374 ) «Έννομη προστασία κατά τη σύναψη Δημοσίων
Συμβάσεων» του Ν. 4412/2016,
 Του ΠΔ 39/2017 (Α΄64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών ενώπιον της Αρχής
Προδικαστικών Προσφυγών»,
 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»,
 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,
 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και
άλλες διατάξεις”,
 του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150)19.
 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις», 20,
 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη διασταύρωση των
στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση
μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή
προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα»21, της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το
ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών με
αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες
εταιρίες”.
 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,
 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις” και ιδίως
των άρθρων 7 και 13 έως 15,
 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά Θέματα”,
 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και
στοιχεία”,
 Τις διατάξεις του Ν. 4415/2016, «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική
εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» και ειδικότερα του άρθρου 63 (Φ.Ε.Κ. 159/Α΄/06-09-2016),όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.

19
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Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε δύο ημερήσιες οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας, που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ως άνω προεδρικού διατάγματος καταργείται με την επιφύλαξη της παραγράφου 10 του
άρθρου 379. Ειδικά η υποχρέωση δημοσίευσης προκήρυξης σε τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο ίδιο άρθρο, όταν ο
διαγωνισμός προκηρύσσεται από περιφερειακή υπηρεσία, καταργείται με την επιφύλαξη της παρ. 12 του άρθρου 379.
Σύμφωνα με τα άρθρα 379 παρ. 12, 377 παρ. 1 περ. 35, του ν. 4412/2016, ο ν. 3548/2007 καταργείται την 1η Ιανουαρίου
2021
Η υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών εταιρειών που συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις, απαιτείται σύμφωνα με το
άρθρο 8 του ν. 3310/2005, σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων εκτιμώμενης αξίας ανώτερης του ενός
εκατομμυρίου ευρώ (1.000.000,00 €)
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 της με αρ. 57654/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης ( ΦΕΚ Β’ 1781/23-05-2017)
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης».
 της με αρ. 56902/215/2017 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-062017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
 Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Οικονομικών –
Εσωτερικών – Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων – Παιδείας και
Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες», όπως ισχύει.
 του υπ. αριθμ. 53883/04-10-2018 εγγράφου του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών, της Γεν. Δ/νσης
Οικον/κών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης, του Υπουργείου Εσωτερικών, «Ενημέρωση σχετικά
με την έκδοση της νέας ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών δημοσίων σχολείων από τις Περιφέρειες».
 Της υπ. αριθμ. 4959/24-01-2019 (ΑΔΑ:ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) Εγκυκλίου 2, του Τμήματος Τεχνικών
Υπηρεσιών, της Γεν. Δ/νσης Οικον/κών Υπηρεσιών & Διοικητικής Υποστήριξης, του Υπουργείου
Εσωτερικών, «Διευκρινήσεις επί της υπ΄ αριθμ. 50025/19-09-2018 Κ.Υ.Α. μεταφορά μαθητών δημοσίων
σχολείων από τις Περιφέρειες».
 του ν. 4270/2012 (Α΄ 82) «Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών, Μεταφορών, Δημοσίων Έργων και
άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
 του υπ. αριθμ. Α 80838/3671/05-12-2018 (ΑΔΑ:619Ω465ΧΘΞ-ΡΜ4) εγγράφου του Τμήματος Αστικών
Επιβατικών Μεταφορών, της Γενικής Διεύθυνσης Μεταφορών, του Υπουργείου Υποδομών και
Μεταφορών «Διευκρινήσεις σχετικά με τη μεταφορά μαθητών με δημόσια σύμβαση σύμφωνα με τα
οριζόμενα της υπ. αριθμ. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) Κ.Υ.Α.»
 την υπ’ αριθμ. 2879/02-3-2018 Απόφαση του Υπουργού Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και
Ενημέρωσης (ΦΕΚ Β΄ 879/14-03-2018) «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και
τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρισης δημοσιεύσεων των φορέων του
Δημοσίου».
 Την απόφαση του Υπ. Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης 4954/2018/18 (ΦΕΚ 1526
Β/04-05-2018) : Τροποποίηση και συμπλήρωση της 2879/ 2.3.2018 (ΦΕΚ Β' 879/13.3.2018) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός ημερήσιων και εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που
έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου».
 το με αρ. 573/15.04.2019 έγγραφο του Τμήματος Δια Βίου Μάθησης της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Πρέβεζας, με το οποίο μας διαβιβάστηκε ο πίνακας των σχεδιασμένων και κοστολογημένων
δρομολογίων μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για ανάγκες μεταφοράς
για τα σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021), με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης
(έως 31-12-2021) σύμφωνα με την ΚΥΑ 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018).
 την ανάγκη μεταφοράς των μαθητών, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, κατά τα σχολικά έτη 20192020 και 2020-2021 (έως 31-08-2021) με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021).
 την αρ. 17/1452/05.06.2019 περί κατάρτισης των όρων της διακήρυξης του διεθνούς ανοικτού
ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, για τα σχολικά έτη 2019-2020 και
2020-2021, προϋπολογισμού 3.899.382,85 € συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης και
Φ.Π.Α., και συγκρότησης της Επιτροπής Διενέργειας του διαγωνισμού του άρθρου 221 του Ν.
4412/2016.
 την αρ. 14/1086/23.04.2019 (ΑΔΑ:Ω0Ψ87Λ9-ΠΝ2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί έγκρισης
διενέργειας διεθνούς – ανοιχτού - ηλεκτρονικού διαγωνισμού, πραγματοποίηση δαπάνης, διάθεση
πίστωσης και δέσμευση πολυετούς υποχρέωσης, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών
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Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας για το
διάστημα από 11-09-2019 έως 31-08-2021, με δικαίωμα τετράμηνης παράτασης (έως 31-12-2021)».
 τις αριθμ. 71947/2751/15.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΛΣΗ7Λ9-ΥΜΟ) & 71948/2752/15.05.2019 (ΑΔΑ: 6ΝΡ97Λ9ΤΘ2) αποφάσεις ανάληψης υποχρέωσης (δέσμευση της πίστωσης) για την πραγματοποίηση της
δαπάνης, καταχωρημένες στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Δ/νσης Οικονομικού Π.Ε.
Πρέβεζας με α/α 1329 και 1330 αντίστοιχα.
 των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού
Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 16.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα
15:00.22(30 ημέρες από την ημερομηνία αποστολής της προκήρυξης στην Ε.Ε.Ε.Ε, σύμφωνα με το άρθρο 27
παρ. 1 & 4 του ν. 4412/2016).
Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων
Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος,
την 23.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (4 εργάσιμες ημέρες μετά από την καταληκτική ημερομηνία
παραλαβής των προσφορών).

1.6 Δημοσιότητα
Α.

Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης23

Προκήρυξη24 της παρούσας σύμβασης απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 13.06.2019
στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δημοσιεύτηκε στις 14.06.2019 με Αριθ. Προκήρυξης
στην ΕΕ S:2019/S 113-277771.
Β.

Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 25

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε:
 στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 26.
 στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.27 : http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό
Αριθμό : 75471.
Προκήρυξη της παρούσης σύμβασης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων
Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).

22

23
24

25

26
27

Κατά τον καθορισμό των προθεσμιών παραλαβής των προσφορών οι Α.Α. λαμβάνουν υπόψη την πολυπλοκότητα της
σύμβασης και τον χρόνο που απαιτείται για την προετοιμασία των προσφορών (άρθρο 60 παρ. 1 ν. 4412/2016). Η ελάχιστη
προθεσμία παραλαβής των προσφορών στην ανοιχτή διαδικασία καθορίζεται : α) για τις συμβάσεις άνω των ορίων από τις
διατάξεις των άρθρων 27, 60 και 67 του ν. 4412/2016 και β) για τις συμβάσεις κάτω των ορίων από τις διατάξεις του άρθρου
121 του ίδιου νόμου
Για δημόσιες συμβάσεις άνω των ορίων
Άρθρο 65 παρ. 1 του ν. 4412/2016 : Η προκήρυξη περιλαμβάνει τις πληροφορίες που προβλέπονται στο Παράρτημα V του
Προσαρτήματος Α΄ υπό τη μορφή τυποποιημένου εντύπου (έντυπο 2 Παραρτήματος ΙΙ : Προκήρυξη Σύμβασης του
Εκτελεστικού Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L296/1)
Άρθρο 66 Ν. 4412/2016. Η παρούσα διακήρυξη και οι προκηρύξεις δεν δημοσιεύονται πριν από την ημερομηνία
δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ σύμφωνα με το άρθρο 65 του ν. 4412/2016.Ωστόσο, η δημοσίευση μπορεί να
πραγματοποιείται σε κάθε περίπτωση σε εθνικό επίπεδο, όταν οι Α.Α. δεν έχουν ενημερωθεί σχετικά με τη δημοσίευση
εντός 48 ωρών από τη βεβαίωση παραλαβής της προκήρυξης/ γνωστοποίησης
Σύμφωνα με τα άρθρα 38 και 66 του Ν. 4412/2016 και την ΚΥΑ Π1/2380/2012 (Β 3400). Από την έκδοση της απόφασης της
παρ. 6 του άρθρου 38 θα δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ και η προκήρυξη της σύμβασης, άρθρο 379§3 του Ν.4412/2016.
Άρθρο 36 του ν. 4412/2016
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Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο 28 29 30, σύμφωνα με το άρθρο
66 του Ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του Ν.3548/2007.
Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης, όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4 του
άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/
(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ)
Η Διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση
(URL): www.preveza.gr στην διαδρομή: Ενημέρωση ► Προκηρύξεις31.
Γ.

Έξοδα δημοσιεύσεων

Ενημερώνονται οι υποψήφιοι προμηθευτές ότι, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν. 3548/07,
όπως προστέθηκε με το άρθρο 46 του Ν. 3801/2009, οι δαπάνες δημοσίευσης της περίληψης της
διακήρυξης, αρχικής και επαναληπτικής, θα καταβάλλονται, σε κάθε περίπτωση, από τον προμηθευτή
που θα ανακηρυχθεί ανάδοχος με τη διαδικασία, με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών. Σε
περίπτωση περισσοτέρων του ενός αναδόχων, ο επιμερισμός της δαπάνης γίνεται με βάση το ύψος των
επιμέρους συμβάσεων (ποσοστό επί της συνολικής συμβατικής αξίας).32

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις
υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω
υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων
συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης
και της αρμοδιότητάς τους33
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν.
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

28

29

30
31

32
33

Συνεχίζει η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε δύο οικονομικές εφημερίδες ευρείας κυκλοφορίας που
προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ 118/2007 / άρθρο 5 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. μέχρι και την 31/12/2017, οπότε και καταργείται,
πρβλ άρθρο 377§1 περίπτ. (59 και 82) και άρθρο 379 §10 ν. 4412/2016
Η υποχρέωση δημοσίευσης της προκήρυξης σε μία τοπική εφημερίδα, που προβλέπεται στο άρθρο 4 του ΠΔ
118/2007/άρθρο 5 του ΕΚΠΟΤΑ, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020, οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο
377§1 περίπτ (59 και 82) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Η δημοσίευση σε νομαρχιακές και τοπικές εφημερίδες του Ν.3548/2007, συνεχίζει να υφίσταται μέχρι και την 31/12/2020,
οπότε και καταργείται, βλέπε άρθρο 377§1 περίπτ (35) και άρθρο 379 §12 ν. 4412/2016
Ειδικά για τις συγχρηματοδοτούμενες συμβάσεις στα πλαίσια των προγραμμάτων ΕΣΠΑ 2014-2020 η δημοσίευση της
διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Α.Α. αποτελεί προϋπόθεση επιλεξιμότητας των δαπανών της σύμβασης, Πρβλ άρθρο 36 της
με αρ. 81896/ΕΥΘΥ712/31-07-2015 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Υποδομών, Ναυτιλίας και Τουρισμού
Πρβλ άρθρο 77 παρ. 5 ν. 4270/2014, άρθρα 1 παρ. 3 & 4 παρ. 3 ν. 3548/2007, σε συνδυασμό με τα άρθρα 377 παρ. 1 περ. 35
& 379 παρ. 12 ν. 4412/2016
Άρθρο 18 παρ. 2 του ν. 4412/2016
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2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες
2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης34 είναι τα ακόλουθα:





η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα (I-VI), 35 που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής.
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V36
οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως
σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά.

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη χρήση της
πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ως άνω συστήματος37.
2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά, το αργότερο δέκα (10) ημέρες
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα στο δικτυακό τόπο
του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα
παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραμμένους στο
σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το
κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο38. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών
για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις:
34

35
36
37

38

Ως «έγγραφο διαδικασίας σύναψης της σύμβασης» ή «έγγραφο της σύμβασης», κατά την έννοια της περ. 14 της παρ.1 του
άρθρου 2 του ν. 4412/2016 νοείται κάθε έγγραφο το οποίο παρέχει ή στο οποίο παραπέμπει η Α.Α. με σκοπό να περιγράψει
ή να προσδιορίσει στοιχεία της σύμβασης ή της διαδικασίας ανάθεσης, συμπεριλαμβανομένης της προκήρυξης σύμβασης
του άρθρου 63, της προκαταρκτικής προκήρυξης του άρθρου 62, αν χρησιμοποιείται ως μέσο προκήρυξης του διαγωνισμού,
των τεχνικών προδιαγραφών, του περιγραφικού εγγράφου, των προτεινόμενων όρων της σύμβασης, των υποδειγμάτων για
την προσκόμιση των εγγράφων από τους υποψηφίους και τους προσφέροντες, των πληροφοριών σχετικά με τις γενικές και
ειδικές υποχρεώσεις και τυχόν πρόσθετων εγγράφων. Επίσης, στην έννοια αυτή περιλαμβάνονται και η διακήρυξη στην
οποία αναφέρονται όλοι οι ειδικοί και γενικοί όροι σύναψης και εκτέλεσης της σύμβασης, το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), οι συμπληρωματικές πληροφορίες που παρέχει η αναθέτουσα αρχή δυνάμει της παρ. 2 του άρθρου 67 και
της παρ. 2 του άρθρου 297, το σχέδιο της σύμβασης μετά των παραρτημάτων αυτής και η τεχνική συγγραφή υποχρεώσεων
που περιλαμβάνει και τις εφαρμοστέες τεχνικές προδιαγραφές
Η Α.Α. περιγράφει ρητά τα παραρτήματα της σύμβασης (λχ τεχνικές προδιαγραφές, ειδική συγγραφή υποχρεώσεων,
υποδείγματα προσφορών, εγγυητικών επιστολών, εφόσον υπάρχουν)
Για συμβάσεις άνω των ορίων
Επιλέγεται κατά κανόνα η εκ του νόμου υποχρεωτική χρήση του ΕΣΗΔΗΣ για την πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης και
την επικοινωνία. Οι επιλογές που ακολουθούν αφορούν περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή εν όλω ή εν μέρει η ελεύθερη
πλήρης άμεση και δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση που απαιτούνται
ειδικά εργαλεία, συσκευές ή μορφότυποι περιγράφονται στο σημείο αυτό ταυτόχρονα με τον τρόπο πρόσβασης των
ενδιαφερομένων.
Πρβλ την με αρ. 56902/215/2017 Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
(Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)
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α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα
έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την
παραλαβή των προσφορών.
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία
κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών39.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984
(Α΄188)40.Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική
γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 41.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή
τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη
της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο
αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.42
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα
γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα43.
2.1.5 Εγγυήσεις44
Οι εγγυητικές επιστολές των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται, σύμφωνα με το άρθρο 72 του ν.
4412/2016,από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13), που λειτουργούν
νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το
Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με
παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που
39

40

41
42
43
44

Άρθρο 67, παρ.2 του ν. 4412/2016: Εφόσον έχουν ζητηθεί εγκαίρως, η Α.Α. παρέχει σε όλους τους προσφέροντες που
συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης σύμβασης συμπληρωματικές πληροφορίες σχετικά με τις προδιαγραφές και
οποιαδήποτε σχετικά δικαιολογητικά, το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από τη λήξη της προθεσμίας που έχει οριστεί για την
παραλαβή των προσφορών. Σε περίπτωση επισπευσμένης διαδικασίας, όπως αναφέρεται στην παρ. 3 του άρθρου 27 και
στην παρ. 7 του άρθρου 28, η προθεσμία αυτή ανέρχεται σε τέσσερις (4) ημέρες. Πρβλ και άρθρο 60 παρ. 3 του ίδιου νόμου
Επιτρέπεται η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη
μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της
χώρας του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης
της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του
Κώδικα περί Δικηγόρων.
Άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το περ. 8 εδαφ. α του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 80 παρ. 10 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 14 του ν. 4497/2017 (Α 171) και εν
συνεχεία με το εδ. 7 περ. αβ. του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
Με την επιφύλαξη της εν όλω ή εν μέρει σύνταξης των εγγράφων σε άλλη γλώσσα
Πρβλ. παρ.3, 4 και 5 άρθρου 72 ν. 4412/2016
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λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση
οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β)
τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το
ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού
φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο
δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα
στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών45, θ) την
ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της
εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή
έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III παρατίθενται υποδείγματα εγγυητικών επιστολών συμμετοχής, καλής εκτέλεσης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής
2.2.1 Δικαιούμενοι συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά
πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια
σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την
Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων
συμβάσεων.46
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή47 για την υποβολή προσφοράς48. Η Α.Α. μπορεί
να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον
τους ανατεθεί η σύμβαση.

45
46

47
48

Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 4 περ. η του ν. 4412/2106, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 5 του ν. 4497/2017.
Στον βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση
Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η Ένωση, οι A.A.
επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν
λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους
οικονομικούς φορείς της Ένωσης
Πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016
Όπου κρίνεται αναγκαίο, οι Α.Α. μπορούν να διευκρινίζουν στα έγγραφα της σύμβασης τον τρόπο με τον οποίο οι ενώσεις
οικονομικών φορέων θα πρέπει να πληρούν τις απαιτήσεις οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας ή τεχνικής και
επαγγελματικής ικανότητας κατά τα άρθρα 75, 76 και 77, εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι
σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας (πρβλ. άρθρο 19 παρ. 2 ν. 4412/2016)
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3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.49
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής50
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από
τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής51, σε ευρώ (€),
υπέρ του συμμετέχοντος, σε ποσοστό 2%52 επί της προϋπολογισθείσης δαπάνης (μη συνυπολογιζόμενων
των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης), χωρίς το Φ.Π.Α., α) του συνόλου των ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I,
δρομολογίων του κάθε τμήματος από 1 έως 3 του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, για τo/τα οποίο/α ο ενδιαφερόμενος
υποβάλλει προσφορά, β) του/των προσφερόμενου/ων δρομολογίου/ων των τμημάτων 4 έως 6 του
προαναφερόμενου παραρτήματος.
Τα απαιτούμενα ποσά των εγγυήσεων συμμετοχής ανά τμήμα/δρομολόγιο, έχουν υπολογιστεί και
αναγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα
αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη
τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα
στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 53 μετά:
αα) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί
ασκηθείσας ενδικοφανούς προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και
ββ) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής
Προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών, και
γγ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με το άρθρα 35
και 36 του ν. 4129/2013 (Α΄ 52), εφόσον απαιτείται. Για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η
εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις α) λήξης του χρόνου
ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και β) στην περίπτωση απόρριψης της προσφοράς τους
και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η
προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από
το δικαίωμα άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη
διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως
2.2.4, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει
εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.

49
50
51

52
53

Πρβλ. Άρθρο 19 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 α), 3, 4, 5 του άρθρου 72 του ν.4412/2016
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για ένα ή περισσότερα τμήματα της σύμβασης, το ύψος της εγγύησης συμμετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και
παράτασης της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, του/των προσφερομένου/ων τμήματος/τμημάτων (Πρβλ. άρθρο 72 παρ. 1α ν.
4412/2016), όπως τροποποιήθηκε με το περ. 5 εδαφ. α. του Ν 4605/2019.
Η εγγύηση συμμετοχής δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των
δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης της σύμβασης,εκτός ΦΠΑ. (περ. α παρ. 1 άρθρου 72 ν. 4412/2016).
Πρβ. άρθρο 72 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 4 του άρθρου 107 του ν. 4497/2017 (Α'
171) και εν συνεχεία με το περ. 5 εδαφ. . β. και γ. του άρθρου 43 του Ν 4605/2019..
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού54
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) προσφέρων
οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή
νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους
λόγους55:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192
της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του
οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης
Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή
συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως
αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού
συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν.
3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη
και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για
την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη
καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά στον Διευθύνοντα Σύμβουλο,
καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου56.

54
55

Πρβλ άρθρο 73 και 74 ν. 4412/2016
Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις, (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση. 57
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την
εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που
αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,
κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό
διακανονισμό για την καταβολή τους58.
γ) Η Αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία
υποβολής της αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που
χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει,
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα
του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την
αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και
ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 59
Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την παράγραφο
2.2.3.2, 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 παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την εκπνοή της
προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
2.2.3.3. Αποκλείεται60 από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, προσφέρων
οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:

56
57
58

59
60

Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 1 τελευταία δύο εδάφια του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν.
4497/2017.
Πρβλ. παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα
περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του
άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016
Πρβ. άρθρο 73 παρ. 2 περίπτωση γ του ν. 4412/2016 , η οποία προστέθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4488/2017.
Οι λόγοι της παραγράφου 4 αποτελούν δυνητικούς λόγους αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 4 ν. 4412/2016.
Κατά συνέπεια, η Α.Α. δύναται να επιλέξει έναν, περισσότερους, όλους ή ενδεχομένως και κανέναν από τους λόγους
αποκλεισμού της παρ. 4, συνεκτιμώντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της υπό ανάθεση σύμβασης (εκτιμώμενη αξία αυτής,
ειδικές περιστάσεις κλπ), με σχετική πρόβλεψη στη διακήρυξη (πρβλ. αιτιολογική έκθεση νόμου 4412/2016 - άρθρο 73 παρ.
4). Επισημαίνεται, επίσης, ότι η επιλογή από την Α.Α. λόγου/ων αποκλεισμού της παρ. 4 διαμορφώνει αντιστοίχως τις
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(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα
για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας61,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού,
(δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού
φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους
απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που
απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά
που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.5.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας
αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα
στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης
σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 62
2.2.3.4. Αποκλείεται, επίσης, προσφέρων οικονομικός φορέας από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης
της παρούσας σύμβασης εάν συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.
3310/2005, όπως ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού)63.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας
σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή παραλείψεών του,
είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις

61
62
63

επιλογές της στα σχετικά πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του ΤΕΥΔ (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων),
καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή στο
Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων), καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2.
Πρβλ. παράγραφο 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 9 του ν. 4497/2017.
Ο λόγος αποκλεισμού της παρ. 2.2.3.4 τίθεται στην παρούσα διακήρυξη μόνο εφόσον η εκτιμώμενη αξία της υπό ανάθεση
σύμβασης υπερβαίνει το 1.000.000,00 € χωρίς ΦΠΑ. Κατά το στάδιο της υποβολής της προσφοράς η μη συνδρομή του
ανωτέρω εθνικού λόγου αποκλεισμού δηλώνεται στο αντίστοιχο πεδίο του ΕΕΕΣ [αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού]
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2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις
παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. περ. γ και 2.2.3.364 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να
αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο
σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός
φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους
οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του
ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα
με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά
την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση 65.
2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την
προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία
σύναψης της σύμβασης.

2.2.4 Κριτήρια Επιλογής66
2.2.4.1 Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας67
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης απαιτείται να
ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο των προς παροχή υπηρεσιών, ήτοι με
Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να
είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην
προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται:
α) τα φυσικά πρόσωπα - οδηγοί/ατομικές επιχειρήσεις, να είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) σε
ισχύ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
β) Τα νομικά πρόσωπα, να είναι εγγεγραμμένα στο αρμόδιο επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, υπό α) ή β) ανωτέρω, απασχολούν άλλους οδηγούς, θα
πρέπει να είναι και αυτοί κάτοχοι της ως άνω ειδικής κάρτας.
Οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ισοδύναμες άδειες
επαγγελματικής καταλληλότητας της χώρας εγκατάστασης.
Επιπλέον, απαιτείται Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΚΤΕΛ, Τουριστικά γραφεία και όχι για τους ιδιοκτήτες
των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε νομικά πρόσωπα).
64
65
66

67

Όπως προηγούμενη υποσημείωση
Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.
Επισημαίνεται ότι όλα τα κριτήρια επιλογής είναι προαιρετικά, τίθενται στην παρούσα διακήρυξη κατά την κρίση και τη
διακριτική ευχέρεια της A.A. και πρέπει να σχετίζονται και να είναι ανάλογα με το αντικείμενο της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο
75 παρ. 1 του ν. 4412/2016).
Πρβλ άρθρο 75 παρ. 2 ν. 4412/2016

Σελίδα 20

19PROC005123903 2019-06-18
Σημειώνεται ότι για τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, απαιτείται να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας
της διοικητικής μονάδας.
2.2.4.2 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, δεν απαιτείται.
2.2.4.3 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα68
Για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ότι διαθέτουν τους αναγκαίους
ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας
Για τα ΟΧΗΜΑΤΑ της προφοράς απαιτείται:
-

να είναι σε επαρκή αριθμό, έτσι ώστε να υλοποιείται ενδεδειγμένα το μεταφορικό έργο της
προσφοράς

-

να διαθέτουν την απαιτούμενη άδεια κυκλοφορίας

-

να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων για τη μεταφορά

-

να έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη

-

να διαθέτουν το πλέον πρόσφατο πιστοποιητικό καταλληλότητας – δελτίο τεχνικού ελέγχου από
ΚΤΕΟ

Για τους ΟΔΗΓΟΥΣ της προσφοράς απαιτείται:
-

Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας ή αδειών οδήγησης. Για τους οδηγούς των λεωφορείων πρέπει
στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας).

-

Ευκρινές φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης των Ε.Δ.Χ. (για τους ιδιοκτήτες εφόσον είναι
και οδηγοί, ή για τους οδηγούς που έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν). (Αναφέρεται και ως
αποδεικτικό καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας, εννοείται πως
αρκεί η προσκόμισή τους μια φορά).

Για τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της προσφοράς απαιτείται:
-

να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ιατρικού ελέγχου προσωπικού, κατ αναλογία με τους
εργαζόμενους σε παιδικούς σταθμούς, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της
Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ.
Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄2179) απόφαση Υπουργού Υγείας.

Σε ότι αφορά (από κοινού) τους ΟΔΗΓΟΥΣ και τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της Προσφοράς απαιτείται:
68

Πρβλ άρθρο 75 παρ. 4 ν. 4412/2016. Όσον αφορά την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι Α.Α. μπορούν να επιβάλλουν
απαιτήσεις που να εξασφαλίζουν ότι οι οικονομικοί φορείς διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους
και την εμπειρία για να εκτελέσουν τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. Οι Α.Α. μπορεί να απαιτούν ειδικότερα
από τους οικονομικούς φορείς, να διαθέτουν ικανοποιητικό επίπεδο εμπειρίας, αποδεικνυόμενο με κατάλληλες συστάσεις
από συμβάσεις που έχουν εκτελεστεί κατά το παρελθόν. Μια Α.Α. μπορεί να θεωρεί ότι ένας οικονομικός φορέας δεν
διαθέτει τις απαιτούμενες επαγγελματικές ικανότητες εάν διαπιστώσει ότι αυτός έχει συγκρουόμενα συμφέροντα που
ενδέχεται να επηρεάσουν αρνητικά την εκτέλεση της σύμβασης. Στο πλαίσιο διαδικασιών σύναψης σύμβασης παροχής
υπηρεσιών η επαγγελματική ικανότητα των οικονομικών φορέων να παράσχουν αυτή την υπηρεσία ή να εκτελέσουν την
εγκατάσταση ή τα έργα μπορεί να αξιολογείται βάσει της τεχνογνωσίας τους, της αποτελεσματικότητας, της εμπειρίας και
της αξιοπιστίας τους.
Οι Α.Α. μπορούν να επιλέξουν ένα ή περισσότερα από τα κριτήρια που αναφέρονται στο παρόν άρθρο και να
διαμορφώσουν αντίστοιχα τα πεδία του ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή του Τ.Ε.Υ.Δ. (για τις συμβάσεις κάτω των
ορίων),καθώς και τα μέσα απόδειξης του άρθρου 2.2.9.2. Επισημαίνεται, περαιτέρω, ότι μπορούν (χωρίς αυτό να είναι
υποχρεωτικό) να διαμορφώσουν το παρόν άρθρο είτε απαιτώντας, ως προς τα κριτήρια που επιλέγουν, ελάχιστα επίπεδα
τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας, τα οποία πρέπει να καλύπτουν οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς με αναφορά
σε συγκεκριμένα μεγέθη (π.χ. τουλάχιστον ......... συναφείς παραδόσεις/ υπηρεσίες τα 3 τελευταία έτη) κατά τρόπο
αντικειμενικό, διαφανή χωρίς να εισάγουν διακρίσεις σε βάρος των συμμετεχόντων είτε ζητώντας από τους οικονομικούς
φορείς να δηλώσουν τις ζητούμενες πληροφορίες αναφέροντας τη μεθοδολογία με την οποία θα αξιολογήσουν τις
πληροφορίες αυτές. Πρβλ. και την Κατευθυντήρια Οδηγία 13 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. ''Κριτήρια ποιοτικής επιλογής δημοσίων
συμβάσεων και έλεγχος καταλληλότητας: ειδικά η οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια και η τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα'' (ΑΔΑ ΩΒΥ7ΟΞΤΒ-ΤΛ7) και ειδικότερα την Ενότητα IV παρ. 1, όπου παρατίθενται σχετικά
παραδείγματα.
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-

-

να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα και για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,
να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310),
αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας
(ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342),
πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β),
μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ
351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.

2.2.4.4 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά με την τεχνική και επαγγελματική
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.4), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής
φύσης των δεσμών τους με αυτούς69. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή
τους, τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα
των οποίων στηρίζονται.
Διευκρινίζεται ότι, σε περίπτωση στήριξης στις ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων (μη ιδιόκτητο
όχημα, συνιδιοκτησία επί οχήματος, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα κ.λ.π.), επισυνάπτεται
χωριστό έντυπο ΕΕΕΣ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙ
και σύμφωνα με το Μέρος ΙΙΙ, για κάθε έναν από τους σχετικούς φορείς στις ικανότητες των οποίων
στηρίζεται. Δεδομένου ότι η στήριξη παρέχεται προκειμένου να ανταποκριθεί ο οικονομικός φορέας στα
κριτήρια επιλογής στο Μέρος IV, συμπληρώνονται επιπρόσθετα και οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με το Μέρος IV και τυχόν το Μέρος V για κάθε έναν από τους φορείς, στις ικανότητες των
οποίων στηρίζεται.
Επισημαίνεται ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής
σχέσης με τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα), δεν αποτελεί στήριξη στις
ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του οχήματος
από τον αιτούντα οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του ΕΕΕΣ.
2.2.5 Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής
2.2.5.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε μία από τις
καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της παραγράφου 2.2.4,
της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το
προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης
(ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη
υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ70 καταρτίζεται βάσει του τυποποιημένου
εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες
οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες του Παραρτήματος 171
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), το οποίο

69
70

71

Πρβλ άρθρο 78 παρ.1 του ν. 4412/2016. Δύνανται, επίσης, να στηρίζονται και στις ικανότητες του/ των υπεργολάβων, στους
οποίους προτίθενται να αναθέσουν την εκτέλεση τμήματος/ τμημάτων της υπό ανάθεσης σύμβασης
Το ΕΕΕΣ περιλαμβάνει τα ακόλουθα Μέρη: Μέρος Ι Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή, Μέρος ΙΙ Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, Μέρος ΙΙΙ Κριτήρια αποκλεισμού, Μέρος IV
Κριτήρια Επιλογής, .., Μέρος VI Τελικές δηλώσεις.
Στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf αναρτώνται
οδηγίες για την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
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είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα72 ως
προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των
φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.73
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το
αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.
Η ψηφιακή υπογραφή του προσφέροντος οικονομικού φορέα στο Ε.Ε.Ε.Σ. απαιτείται επί ποινή
απαραδέκτου της προσφοράς, χωρίς να υφίσταται δυνατότητα αναπλήρωσης αυτής με διαφορετικού
είδους υπογραφή, ακόμα και με επικυρωμένο το γνήσιό της (ΔΕφ Πατρών Ν7/2018, Κατευθυντήρια
Οδηγία 23/2018 ΕΑΑΔΗΣΥ). Η ίδια υποχρέωση ισχύει για όλους τους υπογράφοντες Ε.Ε.Ε.Σ., όπως εν
προκειμένω για τρίτους που χορηγούν δάνεια ικανότητα, καθόσον οι συμμετέχοντες φορείς που
δανείζουν τις ικανότητές τους βρίσκονται ουσιαστικώς, όσον αφορά στην πραγμάτωση του σκοπού της
προκηρυσσόμενης διαγωνιστικής διαδικασίας, στην ίδια θέση με αυτήν του προσφέροντος οικονομικού
φορέα, αφού χωρίς τις δικές του ικανότητες δεν θα ήταν δυνατή η συμμετοχή του προσφέροντος φορέα,
βαρυνόμενοι, κατ’ ακολουθίαν με τις ίδιες υποχρεώσεις (ΔΕφ Πατρών Ν7/2018). Ωστόσο, η έλλειψη
ψηφιακής υπογραφής επί του Ε.Ε.Ε.Σ., που υποβάλλεται από τους οικονομικούς φορείς, στις ικανότητες
των οποίων στηρίζεται ο διαγωνιζόμενος, δεν πλήττει τη νομιμότητα της συμμετοχής αυτού στην
ελεγχόμενη διαγωνιστική διαδικασία, όταν δεν καταλείπεται καμία αμφιβολία για την ταυτότητα και
ιδιότητα των δηλούντων και το περιεχόμενο των δηλούμενων πληροφοριών (Ε.Σ. VI Τμ. 296/2018, Ζ’
Κλιμάκιο 234/2018), ιδίως όταν υπάρχει βεβαίωση γνησίου της υπογραφής.

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των
προσφορών (παρ. 4 Άρθρου 79Α Ν. 4412/2016 όπως προστέθηκε με το παρ. 6 του Ν.
4605/2019.
2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα74.
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής τους,
όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.4, κρίνονται κατά την υποβολή της προσφοράς, κατά την
υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του
άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/201675.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.4. της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων
στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι
λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής
κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4.1- 2.2.4.3)76.
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Πρβλ. άρθρο 79Α ν. 4412/2016, το οποίο προστέθηκε με το άρθρο 107 περ. 13 του ν. 4497/2017
Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού φορέα. Εξακολουθεί
να
υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΕΕΕΣ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία
δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017.
Πρβ. Άρθρο 80 ν. 4412/2016 Επισημαίνεται, περαιτέρω ότι η A.A. ζητάει από τους οικονομικούς φορείς να προσκομίσουν
μόνο εκείνα τα αποδεικτικά μέσα που ανταποκρίνονται στους λόγους αποκλεισμού και στα κριτήρια επιλογής που έχει
ορίσει στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.4 της παρούσας. Εάν, για παράδειγμα, δεν απαιτήσει ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής
επάρκειας των οικονομικών φορέων, τότε δεν θα ζητήσει ούτε τα αποδεικτικά μέσα
Πρβλ άρθρο 104 παρ. 1 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 78 παρ. 1 ν. 4412/2016
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Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.377.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν
και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ.)
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που
έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν78.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά79:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή,
ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας,
το οποίο θα έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω
αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω
οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1.,
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.

77
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Η αναφορά στην παρ. 2.2.3.3 προβλέπεται εφόσον η A.A. ορίσει στη Διακήρυξη έναν, περισσότερους ή όλους τους λόγους
αποκλεισμού της εν λόγω παραγράφου. Συμπληρώνεται αναλόγως (πρβλ παρ. 1 άρθρο 78 ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρο 79 παρ. 6 ν. 4412/2016.
Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων σε
διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής:
1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων ή των ακριβών αντιγράφων των δημοσίων
εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου
4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση δεν καταλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια,
ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων.
2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων:
Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές,
υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν
θίγονται και εξακολουθούν να ισχύουν, οι απαιτήσεις υποβολής δημοσίων εγγράφων με συγκεκριμένη επισημείωση
(APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες
(βλ. και σημείο 6.2.)
3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων:
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί
από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή
φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης
α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα
Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά και πρωτότυπα ή νομίμως επικυρωμένα αντίγραφα των δικαιολογητικών εγγράφων,
εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.
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Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά
στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
ΠΡΟΣΟΧΗ: Εφόσον η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς το Φ.Π.Α. είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό
των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ, ως απόδειξη για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παρ.
2.2.3.1, αρκεί, αντί του ποινικού μητρώου, η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (ψηφιακά υπογεγραμμένης)
του οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι, στην παράγραφο αυτή, λόγοι
αποκλεισμού.
β) για τις παραγράφους 2.2.3.280 και 2.2.3.381 περίπτωση β΄ (πτώχευση, εξυγίανση, εκκαθάριση κ.λπ.)
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας.
Διευκρινίζεται ότι το πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας αφορά:


Στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα,
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης.



Όλους τους απασχολούμενους στην επιχείρηση, με οποιαδήποτε σχέση εργασίας, που είναι
ασφαλισμένοι σε οποιονδήποτε ασφαλιστικό οργανισμό.



Όσους είναι ασφαλισμένοι ως εργοδότες ή ελεύθεροι επαγγελματίες σε ασφαλιστικούς
οργανισμούς.

Για τον λόγο αυτό απαιτείται υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη) του προσωρινού αναδόχου
αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) στους οποίους οφείλει
να καταβάλλει εισφορές.
Διευκρινίζεται ότι τα πιστοποιητικά ασφαλιστικής και φορολογικής ενημερότητας πρέπει να είναι σε
ισχύ τουλάχιστον έως την ημερομηνία υποβολής τους.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

Οι προσωρινοί ανάδοχοι θα πρέπει επίσης να προσκομίσουν, την ασφαλιστική και
φορολογική ενημερότητα που ήταν σε ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 2.4.3.1.
Σχετικά με την παρ. 2.2.3.3. περίπτωση β΄ και ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι
εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή
υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το
αρμόδιο πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Τα πιστοποιητικά αυτά θα πρέπει να έχουν
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων
εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά
πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η
μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους
στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων82.
Για την περ. γ’ της παρ. 2.2.3.2. της παρούσης διακήρυξης, πιστοποιητικό (το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του) από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της
Επιθεώρησης Εργασιακών σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο ετών πριν από την ημερομηνία
80
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Λαμβανομένου υπόψη του σύντομου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών φορολογικής και
ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδονται από τους ημεδαπούς φορείς, οι οικονομικοί φορείς μεριμνούν να αποκτούν
εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής της προσφοράς, σύμφωνα με τα ειδικότερα
οριζόμενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειμένου να τα υποβάλουν, εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Τα εν λόγω πιστοποιητικά υποβάλλονται μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 22 από τον προσωρινό
ανάδοχο, στον φάκελο «δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου.
Εφόσον η αναθέτουσα αρχή την επιλέξει ως λόγο αποκλεισμού.
Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet.
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λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του πιστοποιητικού
αυτού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη,
χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού.
Σημείωση: Ο λόγος αποκλεισμού του παραπάνω εδαφίου δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της
σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ.
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί
να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου οικονομικού φορέα ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού
του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής που είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται
ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην
περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.3. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του
επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81).
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3 (α΄, γ΄, και δ΄ έως θ΄) υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά
υπογεγραμμένη), του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι
οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
γ) για την παράγραφο 2.2.3.4, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών83, εφόσον ο προσωρινός
ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία . [Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες
στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου τους]:
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας (το
οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή του), από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων
της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα
υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της έδρας
της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του κράτους της έδρας, από το
οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των
μετοχών του κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας
με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από
το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί
τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της δεν
έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών
από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του
διαγωνιζόμενου, έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των
μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), σύμφωνα με την
τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί
κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι
γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, ωστόσο, να αποδείξει
τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται
από την παρούσα διαδικασία.
83

Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996.
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Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης (και εφόσον το οικονομικό αντικείμενο αυτής είναι
ανώτερο του ποσού του ενός εκατομμυρίου (1.000.000,00) ευρώ, υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της
κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά
για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005» 84, ότι δεν έχει
εκδοθεί
καταδικαστική απόφαση κατά την έννοια του άρθρου 3 του Ν. 3310/2005, όπως
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005.
Διευκρίνιση: Η ως άνω υπεύθυνη δήλωση αφορά τους εταίρους, τους βασικούς μετόχους, τα μέλη

οργάνων διοίκησης και τα διευθυντικά στελέχη του οικονομικού φορέα καθώς και τα παρένθετα πρόσωπα
αυτών. Σε περίπτωση ένωσης αφορά κάθε μέλος της ένωσης. Υπογράφεται ψηφιακά από το νόμιμο
εκπρόσωπο της επιχείρησης, ή από νομίμως εξουσιοδοτημένο πρόσωπο ειδικά για το σκοπό αυτό από το
Διοικητικό συμβούλιο της επιχείρησης σύμφωνα με την παρ. 2 της περ. II. της με αρ. 20977/23-8-2007 (Β’
1673). Ο υπεύθυνος δηλών, υποχρεούται να ελέγξει τη συνδρομή ή όχι των ασυμβίβαστων ιδιοτήτων του
άρθρου 3 του Ν.3310/2005, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 3414/2005, όπως προβλέπεται
στο άρθρο 5 αυτού.
δ) για την παράγραφο 2.2.3.8. υπεύθυνη δήλωση (ψηφιακά υπογεγραμμένη από τον νόμιμο εκπρόσωπο)
του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισμού,
σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλόλητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην
περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται
από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από
υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.85
Ειδικά οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα πάροχοι υπηρεσιών, προσκομίζουν ανά περίπτωση:
α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο
επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν
από την υποβολή τους86.
β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, την οποία διαθέτουν ανάλογα με τον
τύπο του οχήματος.
Σε κάθε περίπτωση που οι οικονομικοί φορείς, από α) ή β) ανωτέρω, απασχολούν άλλους οδηγούς, θα
πρέπει να προσκομίσουν τις ειδικές κάρτες και για τους οδηγούς.
Οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή οικονομικοί φορείς απαιτείται να προσκομίσουν ισοδύναμες άδειες
επαγγελματικής καταλληλότητας της χώρας εγκατάστασης.
Επιπλέον, απαιτείται Άδεια Οδικού Μεταφορέα (ΚΤΕΛ, Τουριστικά γραφεία και όχι για τους ιδιοκτήτες
των λεωφορείων που είναι ενταγμένα σε νομικά πρόσωπα).
Σημειώνεται ότι για τα Ε.Δ.Χ. οχήματα, απαιτείται να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας
της διοικητικής μονάδας.
84
85

86

Η ΚΥΑ εκδόθηκε κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 5 παρ. 5 ν. 3310/2005.
Πρβλ. Παράρτημα XI Προσαρτήματος Α ν. 4412/2016. Επισημαίνεται ότι η Α.Α. απαιτεί στην εκάστοτε διακήρυξη, κατά
περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς βεβαίωση εγγραφής σε ένα από τα σχετικά
Επιμελητήρια/ Μητρώα, κατά περίπτωση .
Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
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Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας της παρ. 2.2.4.3
Σε ότι αφορά τα ΟΧΗΜΑΤΑ:
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ
κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου.
 Πρόσφατα (σε ισχύ) φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται
από τους φορείς της παρ. α του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 π.χ. δημόσια ΚΤΕΟ ή επικυρωμένα
από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων, εάν εκδίδονται από άλλου φορείς π.χ
ιδιωτικά ΚΤΕΟ) από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα λεωφορεία ή τα Δ.Χ. επιβατικά
(ΤΑΞΙ κλπ) διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.
 Επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα των επικυρωμένων ασφαλιστηρίων
συμβολαίων, σε ισχύ.
Σε ότι αφορά τους ΟΔΗΓΟΥΣ:
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας ή αδειών οδήγησης. Για τους οδηγούς των λεωφορείων πρέπει
στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής
Ικανότητας).
 Ευκρινές φωτοαντίγραφο ειδικής άδειας οδήγησης των Ε.Δ.Χ. (για τους ιδιοκτήτες εφόσον είναι
και οδηγοί, ή για τους οδηγούς που έχουν δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν).
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου των οδηγών των οχημάτων, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,
 Βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της
βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339),
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης
παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ
350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
Σημείωση: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση (πρέπει να το βεβαιώσει η
αρμόδια υπηρεσία) της ως άνω βεβαίωσης, γίνεται δεκτή η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.
1599/1986, με την οποία ο υπόχρεος (οδηγός) δηλώνει για το αληθές της μη παραπομπής του σε δίκη για
τα συγκεκριμένα αδικήματα. Η δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, εφόσον ο
οδηγός δεν ταυτίζεται με τον προσφέροντα, ειδάλλως υπογράφεται ψηφιακά.
 Πιστοποιητικό του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Σε ότι αφορά τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ:
 Οι συνοδοί για τη μεταφορά μαθητών, πρέπει να διαθέτουν, κατ΄ αναλογία με τους εργαζόμενους
σε παιδικούς σταθμούς, πιστοποιητικό υγείας (στο οποίο θα πρέπει να πιστοποιείται και η
ψυχική υγεία και καταλληλότητα, έπειτα από ψυχιατρική εξέταση) το οποίο θα ανανεώνεται
κάθε δύο (2) έτη, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-102017 (ΦΕΚ Β΄3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 43289/05-06-2018
(ΦΕΚ Β΄2179) απόφαση Υπουργού Υγείας.
 Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει το ΑΦΜ του εργαζομένου και τα ακριβή
στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του.
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Σε περίπτωση που από την κατάσταση των μεταφερομένων μαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη
ειδικής εμπειρίας θα προσκομίσουν:
- Βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρόμοια εργασία
(π.χ. συνοδός ΑΜΕΑ, βοηθητικό προσωπικό σε ΣΜΕΑ κλπ) ή να είναι γονέας ΑΜΕΑ).
 Απόσπασμα ποινικού μητρώου των συνοδών της μεταφοράς, από το οποίο να προκύπτει ότι:
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή
φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,
 Βεβαίωση της Εισαγγελίας Πρωτοδικών ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της
βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339),
κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης
παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ
350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
Σημείωση: Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι δεν είναι δυνατή η έκδοση (πρέπει να το βεβαιώσει η
αρμόδια υπηρεσία) της ως άνω βεβαίωσης, γίνεται δεκτή η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του Ν.
1599/1986, με την οποία ο υπόχρεος (συνοδός) δηλώνει για το αληθές της μη παραπομπής του σε δίκη
για τα συγκεκριμένα αδικήματα. Η δήλωση πρέπει να φέρει βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής.
 Πιστοποιητικό του κατά τόπον αρμοδίου Πρωτοδικείου, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν
τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Β.3. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός
φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ.
σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του διαγωνιζομένου), τα οποία πρέπει να
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους87. Από τα ανωτέρω
έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας
του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/
νόμιμου εκπροσώπου.
Β.4. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους88 που προβλέπονται από
τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που
συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του
Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλόλητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.

87
88

Πρβλ. παράγραφο 12 άρθρου 80 του ν.4412/2016, όπως αυτή προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 7, περ. α, υποπερίπτωση αδ’
του ν. 4605/2019.
Πρβλ άρθρο 83 ν. 4412/2016.
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Β.5. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
ΠΡΟΣΟΧΗ
- Τα ως άνω δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν και για τυχόν υπεργολάβους, εφόσον κατά την
υποβολή της προσφοράς αυτοί ήταν γνωστοί και υποβλήθηκε το Ε.Ε.Ε.Σ. τους (περ. 14 της
παρ.2.4.3.2 της παρούσης).
- Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων σύμφωνα
με την παρ. 2.2.4 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους (οχήματα
και προσωπικό), προσκομίζει εκτός από τα ανωτέρω δικαιολογητικά, σχετική έγγραφη δέσμευση
των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ προσφέροντος και
τρίτου, στις ικανότητες του οποίου στηρίζεται ή οποιοδήποτε κατάλληλο μέσο).
Διευκρινίζουμε ότι:
 τα έγγραφα του παρόντος άρθρου 2.2.5.2, υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4250/2014 (Α΄94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ, μπορεί να
γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση
(ψηφιακά υπογεγραμμένη) στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους.
 Οι ένορκες βεβαιώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την
υποβολή τους.
 Οι υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της
πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης
2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης89
Κριτήριο ανάθεσης90 της Σύμβασης91 είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει
τιμής92.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης (σε
ακέραιες τιμές μονάδος) και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα-τα/δρομολόγιο-α.

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών
2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της Διακήρυξης, για
όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες ανά τμήμα.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψηφιακά
είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως
89
90

91
92

Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης), παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296)
Τα κριτήρια ανάθεσης θα πρέπει να συνδέονται με το αντικείμενο της σύμβασης, σύμφωνα με την παράγραφο 8 του
άρθρου 86 του ν. 4412/2016. Διασφαλίζουν τη δυνατότητα αποτελεσματικού ανταγωνισμού και συνοδεύονται από
προδιαγραφές που επιτρέπουν την αποτελεσματική επαλήθευση των πληροφοριών που παρέχονται από τους
προσφέροντες, προκειμένου να αξιολογείται ο βαθμός συμμόρφωσής τους προς τα κριτήρια ανάθεσης. Εάν υπάρχουν
αμφιβολίες, οι Α.Α. επαληθεύουν αποτελεσματικά την ακρίβεια των πληροφοριών και αποδείξεων, τις οποίες παρέχουν οι
προσφέροντες (παρ. 9 άρθρου 86). Πρβλ και Κατευθυντήρια Οδηγία 11/2015 Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ. (ΑΔΑ ΩΛΝ4ΟΞΤΒ-ΜΙΦ)
Πρβλ άρθρο 86 παρ. 1 και τυποποιημένο έντυπο 2 Παραρτήματος II (Προκήρυξη σύμβασης) παρ. II.2.5 Εκτελεστικού
Κανονισμού (ΕΕ) 2015/1986 της Επιτροπής (L 296).
Πρόκειται, στην ουσία, για το κριτήριο ανάθεσης της χαμηλότερης τιμής, όπως είχε επικρατήσει στο προϊσχύσαν δίκαιο
(Οδηγία 2004/18/ΕΚ, π.δ. 60/2007). Εάν η τιμή είναι το μοναδικό κριτήριο ανάθεσης η αξιολόγηση γίνεται μόνο βάσει αυτής
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εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης,
καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής93.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Χρόνος και τρόπος υποβολής Προσφορών
2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής
πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η
παρούσα Διακήρυξη (παράγραφος 1.5), στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στο ν.4412/2016 , ιδίως άρθρα 36 και 37 και την με αρ. 56902/215/2017 Απόφαση του
Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης (ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017) “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες
λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 94.
Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται
από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση
2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α.
56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα
(ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του
άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.
Στην περίπτωση αλλοδαπών οικονομικών φορέων, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν προβλέπεται ή
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης δημοσίων συμβάσεων, η προσφορά τους θα συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση (η οποία φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών) στην οποία θα
δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι
στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική ή χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη
συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Σε αυτή την περίπτωση τα δικαιολογητικά της
προσφοράς που θα υποβάλλουν, θα αυθεντικοποιούνται με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο.
Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά
γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η
οποία φέρει υπογραφή μετά την έναρξη διαδικασίας σύναψης σύμβασης.
2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του
συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 6 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με σχετική ανακοίνωσή της95.
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά σύμφωνα με
τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική
προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά.
93
94
95

Άρθρο 96, παρ. 7 του ν. 4412/2016
Συσχέτιση με άρθρο (Γλώσσα) και (Επικοινωνία) της διακήρυξης (ιδίως εφόσον κατ΄ επιλογή της Α.Α. εφαρμόζονται οι παρ. 1
και 5 του άρθρου 22 του ν. 4412/2016)
Πρβλ άρθρο 37 παρ. 4 του ν. 4412/2016
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Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα96, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16 . Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις
νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες
ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.
2.4.2.4. Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά συμπληρώνοντας
τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος. Στην συνέχεια το σύστημα παράγει τα
σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψηφιακά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου
ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη
περίπτωση το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το
ηλεκτρονικό αρχείο pdf84]
2.4.2.5. Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Συστήματος,
όπως περιγράφεται παρακάτω:
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται
από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο,
φέρουν ορατή μη κρυπτογραφημένη ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χωρίς να απαιτείται
θεώρηση γνησίου της υπογραφής.
Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή σύμφωνα με τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία
έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα
που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία και
δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες και υποψήφιους σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο
κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε έντυπη μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή
ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία που έχουν υποβάλει ηλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για την
ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας97.
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική
διαδικασία περιλαμβάνουν98: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται
στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016 β) την εγγύηση συμμετοχής, όπως προβλέπεται στο
άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τα άρθρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.
► Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο ΕΕΕΣ το οποίο έχει αναρτηθεί, σε μορφή αρχείων
τύπου XML και PDF, στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ και αποτελεί
αναπόσπαστο τμήμα της διακήρυξης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ).
96
97

98

Πρβλ άρθρο 11, παρ. 1.11 της ως άνω υπουργικής απόφασης
Σε περίπτωση που, με βάση το κριτήριο ανάθεσης, κρίνεται σκόπιμο από την Α.Α. να προσκομιστούν στοιχεία πρόσφορα να
αποδείξουν την οικονομική προσφορά, ιδίως όταν αυτή περιλαμβάνει ανάλυση κόστους, περιγράφεται στο περιεχόμενο του
υποφακέλου οικονομικής προσφοράς και ο τρόπος υποβολής τους
Βλ. άρθρο 93 περ. α του ν. 4412/2016

Σελίδα 32

19PROC005123903 2019-06-18
Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύμφωνα με τις παρακάτω οδηγίες:
ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΕΓΓΡΑΦΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Ε.Ε.Ε.Σ.)
Ι) Η αναθέτουσα αρχή:
(α) Δημιουργεί στο διαδικτυακό τόπο https://espdint.eprocurement.gov.gr το Ε.Ε.Ε.Σ. για την
συγκεκριμένη διακήρυξη.
(β) Στο τέλος της διαδικασίας δημιουργίας του Ε.Ε.Ε.Σ., επιλέγει εξαγωγή.
(γ) Το αρχείο που εξάγεται είναι σε μορφή .xml και δεν είναι αναγνώσιμο.
Το αρχείο αυτό το αναρτά στο ΕΣΗΔΗΣ μαζί με τα υπόλοιπα έγγραφα της διακήρυξης.
ΙΙ) Ο υποψήφιος οικονομικός φορέας:
(α) Πρέπει να «κατεβάσει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΗΔΗΣ, να το αποθηκεύσει στον Η/Υ του και να
μεταβεί στην ιστοσελίδα https://espdint.eprocurement.gov.gr
Στην ιστοσελίδα αυτή, πρέπει να επιλέξει «Επαναχρησιμοποίηση υφιστάμενου Ε.Ε.Ε.Σ.» και να
τηλεφορτώσει («ανεβάσει») το αρχείο του συγκεκριμένου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνισμού που «κατέβασε» από
το ΕΣΗΔΗΣ.
(β) Στην ανωτέρω ιστοσελίδα, συμπληρώνει και επιλέγει ηλεκτρονικά, τα κατάλληλα πεδία που έχουν
καθοριστεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς και τα πεδία με την ημερομηνία και τον τόπο σύνταξης.
(γ) Επιλέγει «Εκτύπωση». Το αρχείο εμφανίζεται σε εκτυπώσιμη μορφή και είναι πλέον δυνατή η
εκτύπωση του σε μορφή .pdf. Σε περιβάλλον Microsoft Windows, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί ως αρχείο
PDF μέσω του Chrome (έχει ήδη ενσωματωμένη λειτουργία εκτύπωσης PDF). Διαφορετικά, μπορεί να
χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε πρόγραμμα δημιουργίας αρχείων PDF που διατίθεται δωρεάν στο
διαδίκτυο. Σε περιβάλλον Mac OSX ή Linux, το eΕΕΕΣ μπορεί να εκτυπωθεί από κάθε φυλλομετρητή.
(δ) Υπογράφει ψηφιακά το αρχείο .pdf που εκτύπωσε (ακόμη και αν το έχει υπογράψει ψηφιακά στην
ιστοσελίδα).
(ε) Υποβάλλει το ανωτέρω αρχείο του Ε.Ε.Ε.Σ. στο φάκελο της προσφοράς του με τα δικαιολογητικά
συμμετοχής.
Η Επιτροπή Διενέργειας του Διαγωνισμού, αξιολογεί το Ε.Ε.Ε.Σ.
Επισημαίνονται τα ακόλουθα, προκειμένου να αποφευχθούν πλημμέλειες κατά τη συμπλήρωση του
ΕΕΕΣ που επισύρουν τον αποκλεισμό του εκάστοτε οικονομικού φορέα από τη συνέχιση της
διαγωνιστικής διαδικασίας (Οδηγίες Παραρτήματος I Κανονισμού 2016/7, Κατευθυντήριες Οδηγίες 15
και 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ., το με αρ. 3367/29-05-2017 έγγραφο της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ σχετικά με την υπογραφή
του ΕΕΕΑ/ΤΕΥΔ :
 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό και δεν
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής
συμπληρώνει και υποβάλλει ένα (1) Ε.Ε.Ε.Σ.
 Στην περίπτωση που ένας οικονομικός φορέας συμμετέχει μόνος του στο διαγωνισμό, αλλά
στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων (μη ιδιόκτητο όχημα, συνιδιοκτησία επί οχήματος,
προσωπικό που δεν ανήκει στην επιχείρηση του συμμετέχοντα) προκειμένου να ανταποκριθεί στα
κριτήρια επιλογής, πρέπει να μεριμνά ώστε η Αναθέτουσα Αρχή να λαμβάνει το δικό του Ε.Ε.Ε.Σ μαζί
με χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ., όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις
οποίες στηρίζεται. (το Ε.Ε.Ε.Σ έκαστης οντότητας υπογράφεται από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτής).
Τονίζουμε και πάλι ότι εάν κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς υφίσταται η κατοχή (υπάρχει
μισθωτήριο συμβόλαιο, ή παραχωρητήριο συμβόλαιο με ή χωρίς αντάλλαγμα σε ισχύ) του οχήματος ή
του προσωπικού από τον συμμετέχοντα οικονομικό φορέα, τότε δεν απαιτείται η υποβολή του ΕΕΕΣ
του τρίτου
 Στην περίπτωση συμμετοχής στο διαγωνισμό από κοινού ομίλων οικονομικών φορέων,
συμπεριλαμβανομένων προσωρινών ενώσεων, πρέπει να δίνεται, για καθέναν συμμετέχοντα
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οικονομικό φορέα, χωριστό Ε.Ε.Ε.Σ, στο οποίο παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη II έως V.
 Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει, υπό μορφή υπεργολαβίας σε
τρίτους, τμήμα(τα) της σύμβασης το (α) οποίο (α)υπερβαίνει (ουν) το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό
(30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστά
Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε έναν από τους υπεργολάβους (άρθρο 131 του Ν. 4412/2016)), (υπογράφεται από το
νόμιμο εκπρόσωπο έκαστου υπεργολάβου).
 Η αναθέτουσα αρχή δεν κάνει χρήση των διατάξεων του άρθρου 20 του Ν. 4412/2016 (κατ΄
αποκλειστικότητα), ήτοι δεν περιορίζει το δικαίωμα συμμετοχής σε συγκεκριμένη κατηγορία/-ες
οικονομικών φορέων από αυτές που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του εν λόγω άρθρου, κατά
συνέπεια το συγκεκριμένο πεδίο του Μέρους II. A. δεν συμπληρώνεται. Το πεδίο αυτό δεν
απαλείφεται. Αν συμπληρωθεί, δεν θα ληφθεί υπόψη.
 Επισημαίνεται ότι, ως προς τις διαδικασίες συμβάσεων προμηθειών, γενικών υπηρεσιών, εκπόνησης
μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών συναφών επιστημονικών υπηρεσιών, δεν υφίσταται επί
του παρόντος εθνικός επίσημος κατάλογος (άρθρο 83 ν. 4412/2016) εγκεκριμένων οικονομικών
φορέων. Σημειώνεται, περεταίρω, ότι το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσημο κατάλογο, οπότε το εν λόγω
πεδίο του Μέρους II. A. δεν συμπληρώνεται από τους οικονομικούς φορείς. Σε κάθε περίπτωση δεν
μπορεί να απαλειφθεί από την αναθέτουσα αρχή, καθώς δεν μπορεί να αποκλειστεί το ενδεχόμενο
συμμετοχής στη διαδικασία αλλοδαπού οικονομικού φορέα, εγγεγραμμένου σε επίσημο κατάλογο της
χώρας εγκατάστασής του ή άλλης χώρας ή ακόμη και το ενδεχόμενο εγγραφής ημεδαπού οικονομικού
φορέα σε επίσημο κατάλογο άλλης χώρας, την εγγραφή στον οποίο δύναται να επικαλεστεί
συμπληρώνοντας τη σχετική ένδειξη στο Ε.Ε.Ε.Σ.
 Τα σχετικά με την υπογραφή του Ε.Ε.Ε.Σ, αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 2.2.5.1.
► Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή.

ΠΡΟΣΟΧΗ:

οι οικονομικοί φορείς, κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς τους, θα πρέπει να
μεριμνήσουν ώστε να αποκτήσουν εγκαίρως πιστοποιητικό ασφαλιστικής (κύριας και επικουρικής
ασφάλισης και για όλους τους φορείς στους οποίους έχουν υποχρέωση) και φορολογικής ενημερότητας
που να καλύπτουν το χρόνο αυτό, να είναι δηλαδή σε ισχύ κατά το χρόνο αυτό. Τα εν λόγω πιστοποιητικά,
υποβάλλονται ηλεκτρονικά και προσκομίζονται εντύπως, μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα
(δικαιολογητικά κατακύρωσης), από τον προσωρινό ανάδοχο. Δηλαδή, ο συμμετέχων φροντίζει να τα

αποκτήσει κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς του, αλλά θα τα υποβάλλει μόνον αν
κηρυχθεί προσωρινός ανάδοχος, μαζί με τα υπόλοιπα αποδεικτικά μέσα.
2.4.3.2 Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα
του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Εφόσον οι τεχνικές προδιαγραφές δεν έχουν αποτυπωθεί στο σύνολό τους στις ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία σε μορφή .pdf.
Μαζί με την τεχνική του προσφορά, ο προσφέρων υποβάλλει ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείου τύπου .pdf
και προσκομίζει (μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή) κατά περίπτωση εντός
τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή τα ακόλουθα δικαιολογητικά:
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Τεχνική προσφορά» υποβάλλεται:
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Α. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει (ψηφιακά
υπογεγραμμένη), στην οποία θα δηλώνεται ότι:
1. Αποδέχονται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της με αρ. 89785/3375/14.06.2019
Διακήρυξης με Α/Α Συστήματος: 75471.
2. Έχουν άδεια κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό
και εφεδρικό αν υπάρχει). Ειδικώς για τα ΕΔΧ οχήματα τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί
της έδρας – διοικητικής μονάδας.
3. Έχουν ασφαλιστήρια συμβόλαια σε ισχύ για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε
δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό αν υπάρχει).
4. Έχουν δελτία τεχνικού ελέγχου από δημόσιο ή ιδιωτικό ΚΤΕΟ για τα οχήματά τους που βρίσκονται
σε ισχύ.
5. Είναι κάτοχοι ειδικής άδειας οδικού μεταφορέα (ΚΤΕΛ και όχι για τους ιδιοκτήτες των λεωφορείων
που είναι ενταγμένα σε νομικά πρόσωπα, Τουριστικά γραφεία κ.λ.π.).
6. Είναι κάτοχοι άδειας ή αδειών οδήγησης και σε περίπτωση που απασχολούν άλλους οδηγούς,
αυτοί είναι επίσης κάτοχοι άδειας ή αδειών οδήγησης.
7. Είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) ανάλογα με το όχημα και σε περίπτωση που
απασχολούν άλλους οδηγούς, αυτοί είναι επίσης κάτοχοι της ειδικής κάρτας.
8. Σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες θα υποβάλουν για τους ΟΔΗΓΟΥΣ που θα
χρησιμοποιήσουν (ή για τους ίδιους, εφόσον είναι και οδηγοί), και για τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ τα
προβλεπόμενα στην παρ. 2.2.5.2 περ. Β. 2 δικαιολογητικά.
9. Σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες και εφόσον επικαλεστούν τεχνική ή επαγγελματική
ικανότητα τρίτων (μη ιδιόκτητο όχημα, συνιδιοκτησία επί οχήματος, προσωπικό που δεν ανήκει
στην επιχείρηση του συμμετέχοντα) θα προσκομίσουν α) όλα τα δικαιολογητικά (αποδεικτικά
μέσα της παρ. 2.2.5.2) που αποδεικνύουν ότι οι τρίτοι φορείς στην ικανότητα των οποίων
προτίθενται να στηριχτούν πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής ή εάν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού, και β) θα αποδείξουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους καθ΄ όλη τη διάρκεια της
σύμβασης και τυχόν παράτασης αυτής (δικαίωμα προαίρεσης) όλα τα απαραίτητα μέσα για την
εκτέλεσή της, με την προσκόμιση ιδιωτικού συμφωνητικού ή οποιοδήποτε άλλου πρόσφορου
μέσου.
10. Σε περίπτωση που αναδειχθούν μειοδότες και αναθέσουν σε υπεργολάβο τμήμα της σύμβασης
θα προσκομίσουν όλα τα δικαιολογητικά – αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.5.2 της διακήρυξης και
για τους υπεργολάβους.
-

ΠΡΟΣΟΧΗ
Στην ως άνω περ. 9, η στήριξη στην ικανότητα τρίτων, δηλώνεται στο Ε.Ε.Ε.Σ του συμμετέχοντα,
και υποβάλλεται (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) και ξεχωριστό Ε.Ε.Ε.Σ για κάθε τρίτο στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται.
Στην ως άνω περ. 10, εκτός από το Ε.Ε.Ε.Σ του συμμετέχοντα, υποβάλλονται ξεχωριστά Ε.Ε.Ε.Σ για
κάθε υπεργολάβο (στα δικαιολογητικά συμμετοχής) εφόσον ο συμμετέχων κατά την υποβολή της
προσφοράς του, στο Ε.Ε.Ε.Σ, έχει δηλώσει ότι προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας
σε τρίτους ποσοστό της σύμβασης που υπερβαίνει το 30%. Ωστόσο, όταν οι υπεργολάβοι
παρουσιάζονται μετά την ανάθεση της σύμβασης, προσκομίζουν τα πιστοποιητικά και λοιπά
σχετικά δικαιολογητικά αντί του Ε.Ε.Ε.Σ. Σε κάθε περίπτωση, εφόσον συντρέχουν λόγοι
αποκλεισμού του υπεργολάβου, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τον Οικονομικό Φορέα την
αντικατάστασή του.

Β. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει (ψηφιακά
υπογεγραμμένη), και σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ», στην οποία θα συμπληρώσουν τα τμήματα (ομάδες/ δρομολόγια) για τα οποία
κατατίθεται η προσφορά, τα στοιχεία των μεταφορικών μέσων, καθώς και τα ονόματα των οδηγών και
των συνοδών.
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Γ. Υπεύθυνες Δηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986(Α΄ 75) των οδηγών και συνοδών στις
οποίες να δηλώνεται ότι:
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα
- δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης
τουλάχιστον ενός (1) έτους,
- δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής
ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5),
αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ
348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης
πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
- δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική δικαστική
συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις.
Οι δηλώσεις αυτές πρέπει να φέρουν βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής (εάν ο συμμετέχων είναι
και οδηγός, τότε υπογράφεται ψηφιακά).

Δ. Κατάθεση υπεύθυνης δήλωση του ιδιοκτήτη ή συνιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού
(ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι δεσμεύεται να παραχωρήσει ή
εκμισθώσει το/ τα όχημα/τα του, στον υποψήφιο ανάδοχο, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη
διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. Δεν απαιτείται στην περίπτωση που κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς ο συμμετέχων έχει στην κατοχή του το όχημα (υπάρχει δηλ. κατά το
χρόνο υποβολής της προσφοράς μισθωτήριο ή παραχωρητήριο κ.ο.κ σε ισχύ).
Ε. Αναλυτικό πλάνο εκτέλεσης δρομολογίων, ψηφιακά υπογεγραμμένο (αφορά οικονομικούς φορείς που
υποβάλλουν προσφορά για περισσότερα του ενός τμήματα/ δρομολόγια) με τους εκτιμώμενους χρόνους
εκτέλεσης των δρομολογίων, προκειμένου να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των
μαθητών.
Επισημαίνεται ότι τα στοιχεία του υποφακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά» που
έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν στην αναθέτουσα
αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι μόνο τα δικαιολογητικά και στοιχεία που δεν
έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν φέρουν την
ψηφιακή του υπογραφή. Ως τέτοια στοιχεία ενδεικτικά είναι : η εγγύηση συμμετοχής, πιστοποιητικά που
έχουν εκδοθεί από δημόσιες αρχές ή άλλους φορείς.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας
Αρχής. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφονται
(εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά».
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί την εργασία δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης και η επωνυμία αυτής,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.
ΠΡΟΣΟΧΗ: οι υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου 2.4.3 φέρουν υπογραφή έως και δέκα (10)
ημέρες πριν την ημερομηνία υποβολής των προσφορών.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά»/Τρόπος σύνταξης και υποβολής
οικονομικών προσφορών
Στον (υπο)φάκελο* με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του
οικονομικού φορέα.
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Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο
«Οικονομική Προσφορά».
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf, το οποίο
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην
ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό
μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ, οι
συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τι μή μονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και
εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, θα είναι η τιμή που θα προκύψει μετά
την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης που θα προσφέρουν από την Τιμή Αναφοράς που
τίθεται στην παρούσα Διακήρυξη (ενδεικτικό προϋπολογισμό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι στην στήλη με περιγραφή
«Μέγιστο Ημερήσιο Κόστος Δρομολογίου») για κάθε τμήμα που προκηρύσσεται (και στο Υπόδειγμα της
Οικονομικής Προσφοράς ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III στην στήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου
Βάσει προϋπολογισμού με την τυχόν δαπάνη συνοδού»)
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα, η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ στην ειδική
ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με δύο δεκαδικά ψηφία,
προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
μικρότερο του πέντε.
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς, αυτή (Οικονομική προσφορά)
πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισμού και κατά το Υπόδειγμα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙ. Επειδή αυτή
δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο προσφέρων
επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο τα σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο της, κατά το υπόδειγμα,
Οικονομικής Προσφοράς, σε μορφή pdf.
Διευκρινίζεται ότι η οικονομική προσφορά, (τόσο της ηλεκτρονικής φόρμας, όσο και της συνταχθείσας
κατά το υπόδειγμα του παραρτήματος ΙΙΙ), επειδή υπογράφεται ψηφιακά, δεν υποβάλλεται και σε έντυπη
μορφή, κατά την υποβολή του φακέλου «Δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνική προσφορά». Εάν τυχόν
υποβληθεί θα πρέπει να τοποθετηθεί σε φάκελο καλά σφραγισμένο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΙΣΧΥΟΥΝ
Η προσφερόμενη τιμή, ανά τμήμα (ενιαίο ποσοστό έκπτωσης για τα τμήματα - ομάδες 1 έως 3) ή ανά
δρομολόγιο (για κάθε ένα από τα δρομολόγια των τμημάτων 4 έως 6), για το διαγωνισμό μεταφοράς
μαθητών Α’/Θμιας και Β'/θμιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που φοιτούν και
αντίστροφα, είναι το συνολικό κόστος του τμήματος/δρομολογίου, εφαρμοζόμενης της αντίστοιχης
έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), που προσφέρει ο διαγωνιζόμενος
στην προϋπολογισθείσα τιμή έτσι όπως έχει τεθεί από την περιφέρεια και η οποία είναι μικρότερη ή ίση
από αυτή που προκύπτει σύμφωνα με το παράρτημα της Κ.Υ.Α. 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-092018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες».
Η τελική προσφερόμενη τιμή ανά τμήμα/δρομολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή
της έκπτωσης σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΜΟΝΑΔΟΣ (χωρίς δεκαδικά ψηφία), στην αξία έκαστου δρομολογίου
του τμήματος, που θα είναι η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο. Ο πολλαπλασιασμός της
προσφερόμενης τιμής ανά δρομολόγιο επί της ημέρες λειτουργίας του δρομολογίου αποτελεί την
συνολική προσφορά για το δρομολόγιο. Το άθροισμα των προσφερομένων τιμών του τμήματος για κάθε
ένα από τα δρομολόγια αποτελεί την συνολική οικονομική προσφορά του συμμετέχοντος για το τμήμα.
Επισημαίνεται ότι για κάθε δρομολόγιο του τμήματος θα πρέπει να αναγράφεται υποχρεωτικά η
προσφερόμενη τιμή, διαφορετικά η προσφορά στο σύνολο της για κάθε ομάδα θα απορρίπτεται.
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Η οικονομική προσφορά πρέπει να υποβληθεί σε ακέραιο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%).
Παράλληλα-συμπληρώνεται η τιμή και σε €, όπως φαίνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II, στο υπόδειγμα
Οικονομικής Προσφοράς (βλ. αντίστοιχα στήλη με περιγραφή «Προσφορά» και την υποστήλη αυτής με
περιγραφή «Ποσοστό έκπτωσης» για το ποσοστό έκπτωσης %, την υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο
Κόστος δρομολογίου» για την προσφερόμενη τιμή του δρομολογίου σε ΕΥΡΩ
Π.Χ. εάν θέλετε να προσφέρετε για δρομολόγιο με μέγιστο ημερήσιο κόστος π.χ. 113,38 €, έκπτωση λ.χ.
5% θα συμπληρώσετε στη στήλη με περιγραφή «Προσφορά» και στην υποστήλη με περιγραφή «Ποσοστό
έκπτωσης» «5%», στην υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος δρομολογίου» συμπληρώνετε «107,72
€» {113,38 – (113,38*5%)} και στη στήλη με περιγραφή «Κόστος Δρομολογίου στο σύνολο της διάρκειας
της σύμβασης «38.240,60 €» (ποσό που προκύπτει από το γινόμενο του ημερήσιου κόστους δρομολογίου
με τον αριθμό των δρομολογίων στη διάρκεια της σύμβασης).
Επισημαίνεται ότι η τιμή που θα συμπληρωθεί στην υποστήλη με περιγραφή «Ημερήσιο Κόστος
δρομολογίου» του εντύπου της Οικονομικής Προσφοράς κατά το υπόδειγμα, είναι η τιμή μονάδος (χωρίς
Φ.Π.Α) που θα συμπληρωθεί στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της Οικονομικής Προσφοράς στην
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ.
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης99.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ.
Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται
αυτόματα από το σύστημα.
Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται
πέραν των όσων αναλυτικά αναφέρονται στην παράγραφο 5.7.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται
σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη
της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης
που καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή100 στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I της παρούσας
διακήρυξης.
Ανάδοχος/οι θα αναδειχτεί/ουν εκείνος/οι που θα προσφέρει/ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και
κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα/δρομολόγιο.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών101
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δέκα (10)
μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ'
ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
99
100
101

Βλ παρ. 5 περ. α΄ του άρθρου 95 του ν. 4412/2016
Βλ παρ. 4 του άρθρου 26 του ν. 4412/2016
Πρβ λ άρθρο 97 ν. 4412/2016

Σελίδα 38

19PROC005123903 2019-06-18
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.
Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί
το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών102
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών,
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και
συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος
υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς),
2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών
προσφορών) , 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2
(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης) της παρούσας103,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί
κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης
διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο
3.1.1. της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας (περ. γ΄ της παρ.
4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, εκτός της προβλεπόμενης στην ΚΥΑ
θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης.

102
103

Άρθρο 91 του ν. 4412/2016
Πρβλ άρθρα 92 έως 97, το άρθρο 100 καθώς και τα άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16
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3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών
3.1.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών104
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Διαγωνισμού), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των
φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουθώντας τα εξής στάδια:


Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»
την 23.07.2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 10:00 (4 εργάσιμες ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία υποβολής προσφορών).



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά την ημερομηνία και
ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.



Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης», κατά την
ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η αναθέτουσα αρχή.
Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 3.1.2
της παρούσας, κάθε προσφέρων που συνεχίζει σε επόμενο στάδιο αποκτά πρόσβαση στις λοιπές
προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε
προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει
στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, εφαρμοζόμενων
κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Η αρμόδια Επιτροπή καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη
του οργάνου105.
β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιολόγηση
γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται πρακτικό για την απόρριψη όσων
τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την
αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να συντάσσεται
ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας», μόνο στην αναθέτουσα αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, κατά την
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση οι φάκελοι όλων των υποβληθεισών
οικονομικών προσφορών.

104
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Βλ. ιδίως άρθρο 16. 56902/215/2017 Απόφασης του υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης(ΦΕΚ Β΄1924/02-06-2017 Τεχνικές
λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.).
Πρβλ και το άρθρο 72 παρ. 5 του ν. 4412/2016 “Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν
εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους”
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δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των
προσφερόντων, των οποίων τις τεχνικές προσφορές και τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και
σύμφωνα με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του
προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», στην αναθέτουσα αρχή106 προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η
αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του
Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές107.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων108 («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 3.4
της παρούσας.

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης109 - Δικαιολογητικά
κατακύρωσης
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση
μέσω του συστήματος στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών 110 από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα
που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και
για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής της παραγράφου 2.2.4 αυτής.
Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία υποβολής τους. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο φέρουν
ψηφιακή υπογραφή. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται
αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η
ακρίβειά τους και η οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την
υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους και
αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σ’ αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση.

106
107
108
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μέσω του πιστοποιημένου χρήστη της αναθέτουσας αρχής στο σύστημα ΕΣΗΔΗΣ
Βλ. άρθρο 90 παρ. 1 του ν. 4412/2016
ήτοι για όλες τις συμβάσεις εκτιμώμενης αξίας άνω των 60.000, 00 ευρώ, στις οποίες αφορά το παρόν υπόδειγμα. Πρβλ.
εδάφιο γ της παρ. 4 του άρθρου 100, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 18 του ν. 4497/2017 και εν συνεχεία με την
περ. 10 εδαφ. α του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
Βλ. άρθρο 103 του ν. 4412/2016
Παρ. 1, του ως άνω άρθρου 103 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την περ. 12 εδαφ. α. του άρθρου 43 του Ν.
4605/2019.
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Αν δεν προσκομιστούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν,
και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προαναφερόμενης προθεσμίας των δέκα (10) ημερών
αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται
αναλόγως και στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών
κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που
κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, χωρίς να
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε, εάν:
i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή
ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι
και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς
μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του111.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής
επιλογής σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.4 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από την
Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα
οριζόμενα στην παρ. 4 ανωτέρω, και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση
της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.
Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης.
Επισημαίνεται ότι τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή τα άλλα στοιχεία του υποφακέλου <<Δικαιολογητικά
Κατακύρωσης» που έχουν υποβληθεί με την ηλεκτρονική προσφορά και απαιτούνται να προσκομισθούν
στην αναθέτουσα αρχή εντός της ανωτέρω αναφερόμενης προθεσμίας είναι τα δικαιολογητικά και
στοιχεία που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά συνέπεια δεν
φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή.
Η προσκόμιση των ανωτέρω δικαιολογητικών (καθώς και όλων των δικαιολογητικών που αποτελούν το
περιεχόμενο του υποφακέλου <<Δικαιολογητικά Κατακύρωσης») θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου

111

Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3
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της Αναθέτουσας Αρχής. Αυτά θα είναι τοποθετημένα μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα
αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα:
α) Η Περιγραφή «Δικαιολογητικά Κατακύρωσης».
β) Ο πλήρης τίτλος της Περιφερειακής Ενότητας που διενεργεί την εργασία δηλ. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ
ΠΡΕΒΕΖΑΣ.
γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης και η επωνυμία αυτής,
δ) Η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού,
ε) Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά
μέσω του συστήματος.
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης σύμφωνα με
την επόμενη παράγραφο 3.4.
Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται
εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα κάτωθι :
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,
άπρακτη πάροδος της προθεσμίας άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε
περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της
αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο
εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372.
β) ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 36
του ν. 4129/2013.
γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει, έπειτα
από σχετική πρόσκληση112, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην
οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του
άρθρου 104 του Ν. 4412/2016, και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης, έπειτα από σχετική πρόσκληση. Η
υπεύθυνη ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει
τη σύμβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς
του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες113 από την κοινοποίηση της σχετικής
ειδικής πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην τεθείσα
προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 για τον προσφέροντα που υπέβαλε την
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή
είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
112
113

Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 3 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 26 του ν. 4497/2017, και στη συνέχεια
με την περ. 13. Εδαφ. γ) του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
Πρβλ. άρθρο 105 παρ. 4 ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 27 του ν. 4497/2017.
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αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής114 η προθεσμία για την
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται μετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης115.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά116 μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική
Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document
Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική
υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών117.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο
19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α..
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη ενέργεια.
Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της
σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Κατά τα λοιπά, η
άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν
ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ:
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην περ. α
του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016118.
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόμενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016119.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων πραγματικών και νομικών
ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης,
των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με
απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα
εξέτασης της προσφυγής120.

114
115
116
117
118
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Πρβλ. άρθρο 360 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 361 του ν. 4412/2016
Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 362 ν.4412/2016 και το άρθρο 19 της ΥΑ αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και
διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)».
Σύμφωνα με την παρ.3 του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού
Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)”.
Πρβλ. άρθρο 365 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 42 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. αμέσως ανωτέρω υποσημείωση.
Η διαδικασία εξέτασης της προδικαστικής προσφυγής ορίζεται στο άρθρο 367 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με
την παρ. 43 του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019.
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Οι χρήστες - οικονομικοί φορείς ενημερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ121.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά
των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή διαταγή ο
αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά122.

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της
αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε
οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να
ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την
επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.

121
122

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 19 του ΠΔ 39/4.5.2017 – Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον
της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
Πρβλ άρθρο 372 παρ. 4 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016
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4.

ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης,
εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της
σχετικής σύμβασης και το περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ της παρούσης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων
των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 4.5 (και αναλυτικά παράγραφο 1.3), η
οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν την
τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της
αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Διευκρινίζεται ότι:


Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, λόγω χρήσης της προαίρεσης για τροποποίηση
υφιστάμενου δρομολογίου, δεν απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση συμπληρωματικής
εγγυητικής, εφόσον το ανεκτέλεστο μέρος της τροποποιημένης σύμβασης καλύπτεται από την αξία
της αρχικής εγγυητικής.



Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης, λόγω παράτασης αυτής με αύξηση του συμβατικού
αντικειμένου, απαιτείται από τον ανάδοχο η κατάθεση συμπληρωματικής εγγυητικής.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του
αντικειμένου της σύμβασης.

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό
δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και
εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους123.

123

Ειδικά στις συμβάσεις παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή φύλαξης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις των περιπτώσεων α'
έως στ' της παραγράφου 1 του άρθρου 68 του ν. 3868/2010 (Α/115), όπως ισχύει, καθώς και της παραγράφου 3 του ως άνω
άρθρου.
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4.4 Υπεργολαβία
4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ.
2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.
4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή.
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών,
κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο
υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση,
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας.124. Σε περίπτωση διακοπής της
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή
εκτέλεση του τμήματος/των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον
οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία.
4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.5.2
της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει
υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%)
της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2
του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή τμήματα
της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του
ν. 4412/2016.
4.4.4. Η πληρωμή του εργολάβου θα γίνεται από τον Ανάδοχο.

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της
Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου 125 126
Οι τροποποιήσεις είναι αυτές που αναφέρονται αναλυτικά στην παρ. 1.3 της παρούσης.

4.6 Τρόπος Πληρωμής
4.6.1 Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται τμηματικά, με την προσκόμιση των νόμιμων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ, 5 του ν.
4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες
που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.
Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στους δικαιούχους διενεργείται από την
Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης
124
125
126

Πρβλ παρ. 2 του άρθρου 78 του ν. 4412/2016
Πρβλ. άρθρο 201 ν. 4412/2016
Δυνατότητα της Α.Α. να προβλέψει στη διακήρυξη ρήτρες αναθεώρησης/ προαιρέσεις. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον
πρόκειται για σαφείς, ακριβείς και ρητές ρήτρες αναθεώρησης, στις οποίες μπορεί να περιλαμβάνονται και ρήτρες
αναθεώρησης τιμών ή προαιρέσεις, επιτρέπεται η τροποποίηση της σύμβασης χωρίς νέα διαδικασία σύναψης, ανεξαρτήτως
της χρηματικής αξίας της τροποποίησης. Οι ρήτρες αυτές αναφέρουν το αντικείμενο και τη φύση των ενδεχόμενων
τροποποιήσεων ή προαιρέσεων, καθώς και τους όρους υπό τους οποίους μπορούν να ενεργοποιηθούν. Οι προβλεπόμενες
τροποποιήσεις ή προαιρέσεις δε θα πρέπει να μεταβάλουν τη συνολική φύση της σύμβασης (Πρβλ. άρθρο 132 παρ. 1 α ΤΟΥ
Ν. 4412/2016).
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απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ. Ι.δ. του άρθρου 5, της αρ. 50025/1909-2018 (ΦΕΚ 4217 Β΄/26-09-2018) ΚΥΑ.
Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι την
εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε
φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια Ηπείρου - Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας.
Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και δη στη Διεύθυνση
Οικονομικού της αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας τα κάτωθι δικαιολογητικά:
 Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη και θεωρημένη αρμοδίως από
τις Δ/νσεις Α'/θμιας ή Β'/θμιας Εκπ/σης.
 Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα η καθημερινή
μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση.
 Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών.
 Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου.
Τα έξοδα μεταφοράς και οι νόμιμες κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον
μεταφορέα. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς:
 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το
Διευθυντή του σχολείου.
 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του
διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου.
 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία
παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.
 Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών.
 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.
Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα του
αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει
για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις,
μεταφορά των μαθητών.
4.6.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων
Συμβάσεων (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει)127 .
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016)128 .
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την
127
128

Πρβλ παρ. 3 του άρθρου 4 του ν.4013/2011, όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 44 του ν. 4605/2019.
Πρβλ. Υπουργική Απόφαση 1191/14-3-2017 (Β' 969) “Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού της διαδικασίας
παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς
και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της παραγράφου 3 του άρθρου 350 του ν. 4412/2016 (Α΄ 147)”.
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αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016129
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

4.7 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης130
4.7.1 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη
διαδικασία σύναψης της σύμβασης,
γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

4.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες
4.8.1 Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος131 από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που
είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία
εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει
από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και
γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των
παρατάσεων.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από εισήγηση του
Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας και
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών, επισύρουν την ποινή της
καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου:
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή μη,
εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για όλους τους
μαθητές.
129

130
131

Ο χρόνος, τρόπος και η διαδικασία κράτησης των ως άνω χρηματικών ποσών, καθώς και κάθε άλλο αναγκαίο θέμα για την
εφαρμογή της ως άνω κράτησης εξαρτάται από την έκδοση της κοινής απόφασης του Υπουργού Οικονομίας, Ανάπτυξης και
Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016
βλ. Άρθρο 133 του ν. 4412/2016 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης
Άρθρο 203 του ν. 4412/2016
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Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται)
Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν.
Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας

Στις ως άνω περιπτώσεις κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου και πριν από την εκκίνηση της σχετικής
διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή
του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την
ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα
(30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν:
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας.
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλεται ολική
κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής της Περιφερείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτήν οργάνου, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου.
Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε διαδικασίες
σύναψης συμβάσεων του ν. 4412/2016 και 4413/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74
του ν. 4412/2016.
4.8.2 Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται, με
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εις βάρος του ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της
συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής:
Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της συμβατικής τιμής του ημερησίου δρομολογίου έως 5%
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το
πρωί.
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των
μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων, οι οποίες δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της μηνιαίας συμβατικής τιμής του δρομολογίου έως 10%
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου.
4.8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη
καταβολής σε αυτόν της αμοιβής του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα
πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δρομολογίου από άλλον οικονομικό φορέα.

Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον
ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής
εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό.

Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα
μέλη της ένωσης.

Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του
σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
4.8.4 Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο παρόν άρθρο
4.8, η Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο
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5.4.3 της παρούσας (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής
προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση.

4.9 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης132
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή των
άρθρων 203, 206, 207, 208 213, 218, 219 και 220 καθώς και κατ εφαρμογή των συμβατικών όρων να
ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση,
μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της
πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις
επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από
γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου, εντός της προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την
άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

4.10 Δικαστική Επίλυση Διαφορών
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο της παρούσης διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 6
του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016133.

132
133

Άρθρο 205 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43 παρ. 23 του Ν. 4605/2019.
Πρβ. άρθρο 205Α του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 24 περ. α’ του ν. 4605/2019. Επισημαίνεται ότι,
σύμφωνα με την περ. β’ της ιδίας ως άνω παραγράφου, η ισχύς του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 αρχίζει τρεις (3) μήνες
η
μετά τη δημοσίευση του ν. 4605/2019 στο ΦΕΚ (1 Απριλίου 2019).
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5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

5.1 Παρακολούθηση της σύμβασης
5.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
αρμόδια υπηρεσία (Τμήμα Δια Βίου Μάθησης της Π.Ε. Πρέβεζας), η οποία και θα εισηγείται στο αρμόδιο
αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα
εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη
των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε
τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου
132 του ν. 4412/2016.
5.1.2 Η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, με απόφασή της ορίζει134 για την παρακολούθηση της
σύμβασης ως επόπτη υπάλληλό της, ο οποίος έχει καθήκοντα τα οριζόμενα στο άρθρο 216 του ν.
4412/2016. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή
των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων (πχ. των Περιφερειακών Ενοτήτων ή Δήμων), στους
οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης,
καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η αρμόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, κατά τα ανωτέρω, που μπορεί να απευθύνει έγγραφα με
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.

5.2 Διάρκεια σύμβασης135
5.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται για τα σχολικά έτη 2019-2010 και 2020-2021 (από την υπογραφή
της σύμβασης) και έως 31-08-2021. Για τις ανάγκες προσδιορισμού του οικονομικού αντικειμένου έχει
προϋπολογιστεί ως συνολική διάρκεια της σύμβασης οι 360 σχολικές ημέρες.
5.2.2. Η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται με μονομερή απόφαση της
αναθέτουσας αρχής σύμφωνα με την παράγραφο 1.3.

5.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης.
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα γίνεται ανά μήνα
από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά
μεταφορέα136.
Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρμογής οι διατάξεις των
άρθρων 219137 και 220 του ν. 4412/2016138.

5.4 Καταγγελία της σύμβασης – Υποκατάσταση Αναδόχου – Αντικατάσταση
προσωπικού που εκτελεί τη σύμβαση.
5.4.1 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για
ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να

134
135
136

137
138

Πρβλ. ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών Κεφ. Γ. αρ. 5 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο
Άρθρο 217 του ν. 4412/2016
Χάριν ομοιομορφίας και διευκόλυνσης, υπόδειγμα - μη δεσμευτικό - της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το
όνομα/επωνυμία του αναδόχου, τον μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν και τον αριθμό
κυκλοφορίας του/των οχημάτων) μπορεί να διατίθεται από την Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής στις υπόλοιπες
Περιφέρειες της χώρας, εφόσον ζητηθεί.
Πρβ. άρθρο 219 του ν. 4412/2016, όπως έχει αντικατασταθεί από το άρθρο 43 παρ. 26 του ν. 4605/2019
Για θέματα που αφορούν στη σύσταση, συγκρότηση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων και δεν ρυθμίζονται ρητώς
από την παρούσα, καθώς και για ζητήματα προθεσμιών ολοκλήρωσης του έργου τους, εφαρμόζονται οι διατάξεις των
άρθρων 221 και 221Α του ν.4412/2016, όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
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καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων.
5.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
η αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν
αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
5.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της
συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του
εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει
ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)139.
5.4.4 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και
συνοδών των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 2.2.4.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, με
άλλον, ο οποίος πληροί του όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την παρούσα και ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί να το πράξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει τη σύμβαση και να απευθυνθεί στον/στους επόμενο/ους μειοδότη/ες, κατά τα οριζόμενα
στην προηγούμενη παράγραφο.

5.5 Διακοπή σύμβασης.
Η Περιφέρεια διατηρεί το δυνατότητα διακοπής σύμβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω
κατάργησης δρομολογίου/δρομολογίων.
Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δημοσίων
συμβάσεων γενικών υπηρεσιών.140
Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου, εφαρμόζονται τα σχετικώς
οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών.

5.6 Λοιποί ειδικοί όροι.
1.
Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση,
συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε
αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των
δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για
οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της
νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
αποζημίωση του αναδόχου.
2.
Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου,
μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, με απόφαση
της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά
την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές
των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας
θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.
3.
Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο
από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους
139
140

Πρβλ. άρ. 132, παρ. 1δ), περ. αα του ν. 4412/2016. Πρβλ., επίσης, Κατευθυντήρια Οδηγία 22 της Αρχής με τίτλο
«Τροποποίηση συμβάσεων κατά τη διάρκειά τους», Κεφάλαιο ΙΙΙ.Δ. σημείο Ι, σελ. 17 (ΑΔΑ: 7ΜΥΤΟΞΤΒ-ΖΓΖ).
Πρβλ. ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών, Κεφ. Γ, παρ. 2 περ. στ. 1, τελευταίο εδάφιο.
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γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της
παρούσης.
4.
Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική
αντικατάσταση κάθε μεταφορικού μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και
κανονική εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με
τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.).
5.
Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της σύμβασης, ο
πωλητής υποχρεούται να: i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 10 εργάσιμες ημέρες πριν την
αγοραπωλησία το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας & Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε.
Πρέβεζας ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει (από
την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη
συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε
περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής
ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας.
6.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή
εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος, αφού
ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

5.7 Αναπροσαρμογή τιμής141.
Δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή της τιμής πέραν των οριζόμενων στην ΚΥΑ 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ
4217/τ Β' /26-09-2018).
1. Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύμφωνα με τη προσφορά
τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται
από το παρατηρητήριο τιμών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νομό. Η αναπροσαρμογή του
συμβατικού κόστους δρομολογίου λόγω μηνιαίας διαφοροποίησης της τιμής του καυσίμου υπολογίζεται
σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία
(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]
Όπου:
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται η σύμβαση
Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή
καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.
2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής δρομολογίου λόγω τροποποίησης το νέο συμβατικό κόστος για κάθε
δρομολόγιο της ομάδας που τροποποιείται υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά
(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)χ [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)]
Όπου:
Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νέο Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της νέας διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή
καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης
141
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Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους μαθηματικούς τύπους του
Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή
καυσίμου και διπλού τιμολογίου της διακήρυξης

5.8 Λοιπές ευθύνες – υποχρεώσεις.
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών. Το μεταφορικό μέσο λεωφορείο,
Δ.Χ. επιβατικό, θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που
προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την
Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης,.
2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν
εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών.
3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και
στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε
ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν
αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’
1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ.
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας
αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητάς και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί,
οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του
Κ.Ο.Κ..
6. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις
σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.
7. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρνονται με ευγένεια
στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολικών μονάδων ή των
αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η
αρμόζουσα, από κάθε άποψη.
8. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που
προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν
εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και
επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή
και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να
αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών υπεύθυνων μεταφοράς.
9. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο,
οφείλουν είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους
επιτρέπουν να ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για
αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την
κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη
προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.
10. Για τους οδηγούς και τους συνοδούς, ο μεταφορέας πρέπει να δώσει αν του ζητηθούν, στοιχεία:
ταυτότητας, προϋπηρεσίας, και αν χρειασθεί απόσπασμα ποινικού μητρώου και πιστοποιητικού
υγείας ανά πάσα στιγμή κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. Γενικώς, θα πληρούν τις
προϋποθέσεις που ορίζονται από την ισχύουσα νομοθεσία περί ικανότητας, υγείας και μη
εκκρεμοτήτων απέναντι στο νόμο (ΚΥΑ 50025/2018, Άρθρο 10 «Λοιπές διατάξεις για οδηγούς και
συνοδούς μεταφορικών μέσων»).
11. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το
έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για
ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη
έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον
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12.
13.
14.
15.

16.
17.
18.

συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά
επιβαίνοντες και τρίτους καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα
λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη
από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για
υλικές ζημίες τρίτων.
Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο
μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία-στάσεις, έχει ο
οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος.
Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την
επιβίβαση και αποβίβασή τους
Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να
εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη
σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της
σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή
δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις.
Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο
τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων
από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς και η
απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές.
Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που δήλωσε με την προσφορά του για
τη μεταφορά των μαθητών και μαθητριών, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία την αλλαγή
αυτών με άλλα ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής. Δεν επιτρέπεται η αντικατάστασή τους με άλλα οχήματα εκτός από την περίπτωση της
ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού οχήματος εάν υπάρχει, και με την
προϋπόθεση να έχει ενημερωθεί εγκαίρως και εγγράφως το Τμήμα Δια Βίου Μάθησης Παιδείας &
Απασχόλησης, της Δ/νσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Πρέβεζας από τον Διευθυντή του εκάστοτε σχολείου.

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΡΑΤΟΣ ΙΩΑΝΝΟΥ
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6.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΕΡΓΟ:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ
Β/ΘΜΙΑΣΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ,
ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 20202021
(ΑΠΟ 01-09-2019 ΕΩΣ 31-08-2021

Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ &
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ: 3.899.382,85 (συμπ/μένου Φ.Π.Α.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
Η Παρούσα μελέτη αφορά τον καθορισμό των δρομολογίων για τη μεταφορά μαθητών
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας της Π.Ε. Πρέβεζας, για
το σχολικά έτη 2019-2020 και 2020-2021 (από 01-9-2019 έως 31-08-2020), καθώς και για τον
υπολογισμό του κόστους αυτών.
Για την σύνταξη της μελέτης εφαρμόσθηκαν οι διατάξεις του άρθρου 186 παρ. Η κεφ. ΙΙ του ν.
3852/2010(ΦΕΚ 87/Α/2010) όπως ισχύουν με την προσθήκη του άρθρου έβδομου του ν.
4089/2012(ΦΕΚ 206/Α/2012) και της αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217/Β/2018) .
Για την κατάρτιση των δρομολογίων λήφθηκαν υπόψη τα στοιχεία των μαθητών που δικαιούνται
δωρεάν μετακίνηση, από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές μονάδες που φοιτούν, τα οποία
απέστειλαν οι Διευθυντές των Σχολείων. Επιβεβαίωση των στοιχείων αυτών καθώς και
τροποποιήσεις που πιθανά απαιτηθούν από εγγραφές, μετεγγραφές κλπ δεν είναι εφικτή πριν
την έναρξη της σχολικής περιόδου 2019-2020 που ακολουθεί χρονικά της σύνταξης της παρούσας
μελέτης.
Ιδιαίτερη μέριμνα λήφθηκε για την έγκαιρη και ασφαλή μετακίνηση των μαθητών στις σχολικές
μονάδες που φοιτούν, καθώς και τον περιορισμό του μεταφορικού κόστους.
Για τον καθορισμό της μέγιστης ημερήσιας αποζημίωσης, ανά δρομολόγιο, ελήφθησαν υπόψη:
α) Το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της αριθμ. 50025/2018 ΚΥΑ(ΦΕΚ 4217/Β/2018)
β) Τα είδη των οδών: Εντός πόλεως, εκτός πόλεως, χωματόδρομος ή άσφαλτος κακής βατότητας,
σε συνδυασμό με τις αντίστοιχες κλήσεις (μικρή κλίση 0-5 % και μεγάλη κλίση 5 % και άνω),
σύμφωνα με τα σχετικά στοιχεία της Δ.Τ.Ε. της Π. Ε. Πρέβεζας.
γ) Η τιμή του καυσίμου κατά τον χρόνο σύνταξης της παρούσας, όπως αυτή αποτυπώνεται στο
Παρατηρητήριο Τιμών Καυσίμων.
δ) Το ύψος των διαθεσίμων ή προϋπολογισθέντων πιστώσεων, με τις οποίες πρόκειται να
επιχορηγηθεί η Π. Ε. Πρέβεζας, για την πληρωμή των αναδόχων, σύμφωνα με το σχετικό έγγραφο
της Δ/νσης Δ/κού - Οικονομικού της Π. Ε. Πρέβεζας,.
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Για τον υπολογισμό των αποστάσεων ελήφθησαν υπόψη :
α) Ο οδηγός χιλιομετρικών αποστάσεων οδικού δικτύου της Διεύθυνσης Τεχνικών Έργων της
Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας.
β) Οι αναγραφόμενες αποστάσεις στις σχετικές καταστάσεις των Διευθυντών των Σχολείων
Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και
γ) Μετρήσεις από δορυφορικούς χάρτες.
Προβλέφθηκαν τα κάτωθι δικαιώματα προαίρεσης, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις:
α) Για τις Ομάδες 1-4 και 6: Ποσοστό 5% για τροποποιήσεις δρομολογίων και ποσοστό 20 % για
τρίμηνη παράταση των συμβάσεων.
β) Για την Ομάδα 5: Ποσοστό 20 % για τροποποιήσεις δρομολογίων και ποσοστό 20 % για τρίμηνη
παράταση των συμβάσεων.
Τα δρομολόγια μεταφοράς μαθητών Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης Πρέβεζας καταρτίστηκαν
σε έξι ΟΜΑΔΕΣ, ως κατωτέρω:


ΟΜΑΔΑ 1 (Δρομολόγια 1 - 8): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ, που τιμολογούνται με
προσφορότερο μεταφορικό μέσο Μεγάλο-Μικρό Λεωφορείο, προϋπολογισμού
258.871,23 € χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού
προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (5% για τροποποιήσεις δρομολογίων στη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και 20% για παράταση) συνολικού ποσού 64.717,81 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 323.589,04 €.



ΟΜΑΔΑ 2 (Δρομολόγια 1 - 11): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ, που τιμολογούνται με
προσφορότερο μεταφορικό μέσο Μεγάλο-Μικρό Λεωφορείο, προϋπολογισμού
280.576,82 € χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού
προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (5% για τροποποιήσεις δρομολογίων στη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και 20% για παράταση) συνολικού ποσού 70.144,20 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 350.721,02 €.



ΟΜΑΔΑ 3 (Δρομολόγια 1 - 13): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ, που τιμολογούνται με
προσφορότερο μεταφορικό μέσο Μεγάλο-Μικρό Λεωφορείο, προϋπολογισμού
434.892,67 € χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού
προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (5% για τροποποιήσεις δρομολογίων στη διάρκεια
ισχύος της σύμβασης και 20% για παράταση) συνολικού ποσού 108.723,16 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 543.615,84 €.



ΟΜΑΔΑ 4 (Δρομολόγια 1 - 8): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, που
τιμολογούνται με προσφορότερο μεταφορικό μέσο Μεγάλο-Μικρό Λεωφορείο,
προϋπολογισμού 270.298,53 € χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος
προϋπολογισμού προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (5%
για τροποποιήσεις
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δρομολογίων στη διάρκεια ισχύος της σύμβασης και 20% για παράταση) συνολικού ποσού
67.574,64 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 337.873,16 €.


ΟΜΑΔΑ 5 (Δρομολόγια 1 - 108): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, στις σχολικές μονάδες χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Πρέβεζας, που
τιμολογούνται με προσφορότερο μεταφορικό μέσο Ε. Δ. Χ., προϋπολογισμού 1.119.420,00
€ χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού προβλέπονται
δικαιώματα προαίρεσης (20% για τροποποιήσεις δρομολογίων στη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και τρίμηνης παράτασης) συνολικού ποσού 447.768,00 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 1.567.188,00 €.



ΟΜΑΔΑ 6 (Δρομολόγια 1 - 9): Δρομολόγια μεταφοράς μαθητών, Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης, για την εκτέλεση του μαθήματος κολύμβησης, που τιμολογούνται με
προσφορότερο μεταφορικό μέσο Μεγάλο-Μικρό Λεωφορείο, προϋπολογισμού 17.341,22
€ χωρίς Φ.Π.Α. Επιπλέον του προαναφερθέντος προϋπολογισμού προβλέπονται
δικαιώματα προαίρεσης (5% για τροποποιήσεις δρομολογίων στη διάρκεια ισχύος της
σύμβασης και 20% για παράταση) συνολικού ποσού 4.335,30 € χωρίς Φ.Π.Α.
Συνολικός προϋπολογισμός ομάδας χωρίς Φ.Π.Α. 21.676,53 €.

Προτείνεται ανασχεδιασμός των δρομολογίων μετά την επικαιροποίηση των στοιχείων των
μετακινουμένων μαθητών με την έναρξη της σχολικής περιόδου, αλλά και κατά την διάρκεια του
σχολικού έτους, ώστε να επιτευχθεί εξορθολογισμός των προβλεπομένων δρομολογίων και
πιθανή περαιτέρω μείωση του κόστους.
Το συνολικό κόστος έχει υπολογιστεί για 360 ημέρες μεταφοράς, για τις ομάδες 1-5 και για την
ομάδα 6 τα πρώτα τέσσερα δρομολόγια έχουν υπολογιστεί για 40 μετακινήσεις και τα υπόλοιπα
πέντε δρομολόγια για 20 μετακινήσεις, το οποίο θα διαμορφωθεί τελικά, από τυχόν αργίες,
απεργίες ή μη λειτουργία κάποιου σχολείου για άλλους λόγους.
Πρέβεζα, 04 - 06 - 2019
Ο Συντάξας

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Τμήματος
Δια Βίου Μάθησης , Παιδείας
και Απασχόλησης

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο Πρ/νος Δ/νσης Ανάπτυξης
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – ΕΕΕΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΜΑΔΑ 1 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

32

30

2

60

360

ΝΑΙ

156,08

56.190,17

2

Δερβίζιανα-Μελιανά-Γαλήνη-Παπαδάτες-ΓαλατάςΡιζοβούνι-Σχολεία Θεσπρωτικού

Δημοτικό Ριζοβουνίου Δημοτ.Γυμν.-Λύκειο Θεσπρωτικού

Μεγάλο
Λεωφορείο

44

28,6

2

57,2

360

ΝΑΙ

145,46

52.366,39

3

Κρανιά-Τύρια - Εργατικές Κατοικίες - Ακραίος-Σχολεία
Θεσπρωτικού

Δημοτικό.-Γυμνάσιο.-Λύκειο
Θεσπρωτικού

Μεγάλο
Λεωφορείο

50

14,8

2

29,6

360

ΝΑΙ

83,38

30.015,66

4

Εργατικές Κατοικίες
(πρωί-μεσημέριι)

Μεγάλο
Λεωφορείο

26

3,3

2

6,6

360

-

52,72

18.980,59

Μεγάλο
Λεωφορείο

31

3,4

2

6,8

360

-

52,72

18.980,59

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

5

Ριζοβούνι-Σχολεία Θεσπρωτικού (πρωί-μεσημέριι)

Δημοτικό.-Γυμνάσιο.Θεσπρωτικού
Δημοτικό-ΓυμνάσιοΘεσπρωτικού

6

Δρυόφυτο- Άγιος Γεώργιος - ΑνωγειατάΦιλιππιάδας

Δημοτικά-Γυμνάσια-Λύκεια
Φιλιππιάδας

Μεγάλο
Λεωφορείο

38

19,8

2

39,6

360

-

93,42

33.631,06

Δημοτικά.-Γυμνάσια.-ΛύκειαΕΠΑΛ Φιλιππιάδας

Μικρό
Λεωφορείο

14

33,2

2

66,4

360

-

98,99

35.635,84

Γυμνάσια-Λύκειο Φιλιππιάδας

Μικρό
Λεωφορείο

18

9,1

2

18,2

360

-

36,31

13.070,93

7
8

Ακραίος-Σχολεία

Θεσπρωτικού

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΔΟΣ

Μεγάλο
Λεωφορείο

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Δημοτικό.-Γυμνάσιο.-Λύκειο
Θεσπρωτικού

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

Σιστρούνι - Ρωμανό-Πολυστάφυλο-Άσσος-Νικολίτσι-ΕλιάΣχολεία Θεσπρωτικού

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

1

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Σχολεία

Κουκλέσι-Κλεισούρα-Παναγιά-Κερασώνας-ΑσπροχάλικοΜετόχι (μόνο το πρωί)-Ρωμιά - Σχολεία Φιλιππιάδας
Ν. Κερασούντα- Σχολεία Φιλιππιάδας

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

719,09
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

258.871,23

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (5%)

12.943,56

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 %)

51.774,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

323.589,04

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %)

401.250,41

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 % επί του πρ/σμού με τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς φ.π.α.)

Σελίδα 62

6.471,78
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Ανθούσα-Μαράς-Πάργα

Δημοτικά
Πάργας

2

Αγιά - Πάργα

3

Αγ. Κυριακή-Κύπερη-Πάργα

4

Κορώνη, Κορωνόπουλο, Σταυροχώρι,
Χόχλα, Σχολεία Καναλακίου

5

Γυμνάσιο

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΜΦΟΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Μεγάλο
Λεωφορείο

40

3,9

2

7,8

ΝΑΙ

58,38

21.016,21

2ο
Δημοτικό-ΓυμνάσιοΛύκειο Πάργας

Μεγάλο
Λεωφορείο

31

7

2

14

-

52,72

18.980,59

2ο Δημοτικό -ΓυμνάσιοΛύκειο Πάργας

Μεγάλο
Λεωφορείο

33

6

2

12

ΝΑΙ

58,38

21.016,21

Δημοτικά - Γυμνάσιο Λύκειο
ΕΠΑΛ
Καναλλακίου

Μεγάλο
Λεωφορείο

27

18

2

36

-

78,40

28.225,71

Λούτσα-Τσουκνίδα-Βαλανιδορράχη-Σχολεία
Καναλακίου

Δημοτικά - Γυμνάσιο Λύκειο
ΕΠΑΛ
Καναλλακίου

Μεγάλο
Λεωφορείο

45

17,6

2

35,2

-

85,54

30.795,57

Αμμουδιά -Θέμελο - Μεσοπόταμος- Καναλλάκι
(πρωί - μεσημέρι)

Δημοτικό Μεσοποτάμου ΝηπιαγωγείαΔημοτικάΓυμνάσιοΛύκειο-ΕΠΑΛ
Καναλλακίου

Μεγάλο
Λεωφορείο

42

21,7

2

43,4

-

91,47

32.929,99

Καστρί,

-

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

1

6

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΜΑΔΑ 2 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Σελίδα 63
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7

Λούτσα - Τσουκνίδα - Βαλανιδορράχη – Αμμουδιά Μεσοπόταμος (μόνο πρωί)

Δημοτικό Μεσοποτάμου

Μεγάλο
Λεωφορείο

31

21,1

1

21,1

ΝΑΙ

54,16

19.496,83

8

Μεσοπόταμος-Θέμελο-Αμμουδιά-ΒαλανιδορράχηΤσουκνίδα-Λούτσα(μόνο επιστροφή ((13:15)

Δημοτικό Μεσοποτάμου

Μικρό
Λεωφορείο

16

25,4

1

25,4

ΝΑΙ

51,45

18.522,50

9

Μεσοπόταμος-Θέμελο-Αμμουδιά-ΒαλανιδορράχηΤσουκνίδα-Λούτσα(μόνο επιστροφή (16:15)

Δημοτικό Μεσοποτάμου

Μεγάλο
Λεωφορείο

25

25,4

1

25,4

ΝΑΙ

62,65

22.554,00

10

Βουβοπόταμος - Κλεισούρα Μουζακαίϊκα Αηδόνι Νάρκισσος
Αχερουσία -Σχολεία
Καναλακίου με συνοδό πρωί - μεσημέρι

ΔημοτικάΓυμνάσιοΛύκειο Καναλλακίου

Μεγάλο
Λεωφορείο

45

14,5

2

29

ΝΑΙ

77,40

27.864,00

11

Άνω Δεσποτικά - Κ.Δεσποτικά - Βαλανιδούσσα Σχολεία Καναλακίου

ΝΑΙ

108,82

39.175,20
779,38

Δημοτικά- Γυμνάσιο-Λύκειο Μεγάλο
34,4
Καναλλακίου
Λεωφορείο
26
17,2
2
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 2 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

280.576,82

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (5 %)

14.028,84

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 %)
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

ΟΜΑΔΑΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %)

ΟΜΑΔΑΣ

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
(χωρίς φ.π.α.)

Σελίδα 64

ΜΕ

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

56.115,36
ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
350.721,02

ΜΕ

ΤΑ

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
434.894,07

(2 % επί του πρ/σμού με τα δικαιώματα προαίρεσης
7.014,42
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΜΑΔΑ 3 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)

1

Στεφάνη-Σκάλα-Λούρος

Δημοτικό
Λούρου

2

Άνω
Ρεματιά--Βρυσούλα-΄'Άνω
Κοτσανόπουλο-Κάτω Κοτσανόπουλο-Ν.
Σφηνωτό-Λούρος

3

-Γυμνάσιο

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΕΜΦΟΡΤΩΝ ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ
ΕΜΦΟΡΤΕΣ ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Μεγάλο
Λεωφορείο

31

4,9

2

9,8

360

-

52,72

18.980,59

Δημοτικό-Γυμνάσιο-Λύκειο
Λούρου

Μεγάλο
Λεωφορείο

23

22,1

2

44,2

360

ΝΑΙ

141,79

51.043,17

Νέα Σινώπη - Ν. Σαμψούντα-ΩρωπόςΛούρος

Γυμνάσιο-Λύκειο Λούρου

Μεγάλο
Λεωφορείο

43

16,3

2

32,6

360

-

72,95

26.260,78

Δημοτικό
Καναλίου
Γυμνάσιο Ζαλόγγου

-

4

Άνω-Κάτω
Καστροσυκιά-Παραλία
Καναλίου-Κανάλι-Αρχάγγελος (πρωί μεσημέρι 13:15)

Μεγάλο
Λεωφορείο

49

17,4

2

34,8

360

ΝΑΙ

91,32

32.875,96

Δημοτικό
Καναλίου
Γυμνάσιο Ζαλόγγου

-

5

Δημοτικό
Καναλίου-Γυμνάσιο
Αρχαγγγέλλου - Κάτω Μυρσίνη - Άνω
Μυρσίνη -Μεγαδένδρο - Ριζά - Χειμαδιό
(μόνο επιστροφή )

Μεγάλο
Λεωφορείο

25

30,2

1

30,2

360

67,68

24.365,88

6

Κρυοπηγή-Καμαρίνα-Ζέφυρος-Ν
Σαμψούντα-Ν.Σινώπη-ΑρχάγγελοςΚανάλι

Δημοτικό
Καναλίου
Δημοτικό
Ν.ΣινώπηςΓυμνάσιο Αρχαγγέλου

Μεγάλο
Λεωφορείο

50

31,2

2

62,4

360

ΝΑΙ

168,30

60.586,67

7

Δημοτικό
Ν.
Σινώπης-ΣαμψούνταΑρχάγγελος (μόνο επιστροφή 16:00)

Δημοτικό Ν.Σινώπης

Μικρό
Λεωφορείο

14

6,6

1

6,6

360

ΝΑΙ

23,81

8.571,09

Σελίδα 65
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8

Βράχος-Λυγιά-Καστροσυκιά-ΠαραλίαΚαστροσυκιάς-Κανάλι-Αρχάγγελος-Ν.
Σινώπη
Ν.
Σαμψούντα-ΝικόποληΠρέβεζα

Γυμνάσιο
ΖαλόγγουΓυμνάσια-Λύκεια
Πρέβεζας-ΕΠΑΛ

9

Χειμαδιό-Ριζά-Μεγαδένδρο-Άνω
Μυρσίνη-Κάτω
Μυρσίνη-Αρχάγγελος-Κανάλι-Πρέβεζα

ΓυμνάσιΑ-Λύκειο-ΕΠΑΛ
Πρέβεζας

Ταράνα- Σχολεία Πρέβεζας

7ο
Δημοτικό
Γυμνάσιο Πρέβεζας

-2-3-

10

Μαργαρώνα-Ψαθάκι - Σχολεία Πρέβεζας

7ο
Δημοτικό
Γυμνάσιο Πρέβεζας

-2-3-

11

12

Σκαφιδάκι-Άγιος
Σχολεία Πρέβεζας

13

ΒΙΠΕ-Δημοτικό - Νηπιαγωγείο Μύτικα

Θωμάς-Νεοχώρι-

Μεγάλο
Λεωφορείο

50

47,9

2

95,8

360

215,29

77.503,39

47

37,6

2

75,2

360

166,56

59.961,35

Μικρό
Λεωφορείο

18

6,8

2

13,6

360

-

36,31

13.070,93

Μεγάλο
Λεωφορείο

50

5,9

2

11,8

360

ΝΑΙ

58,38

21.016,21

7ο
Δημοτικό-2ο-3ο
Γυμνάσιο-ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Μεγάλο
Λεωφορείο

50

12,6

2

25,2

360

ΝΑΙ

70,97

25.550,10

Δημοτικό
Μύτικα

Μικρό
Λεωφορείο

18

2,8

2

5,6

360

ΝΑΙ

41,96

15.106,55

Νηπιαγωγείο

Μεγάλο
Λεωφορείο

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 3 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1.208,04

434.892,67

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (5 %)

21.744,63

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 %)

86.978,53

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

543.615,84

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %)

674.083,64

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 % επί του πρ/σμού με τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς φ.π.α.)

Σελίδα 66
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΜΑΔΑ 4 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)

Κερασούντα-

Σχολεία

Δημοτικό Ν.
Κερασουντας, 1ο,2ο
Γυμνάσιο-ΕΠΑΛ-ΓΕΛ
Φιλιππιάδας

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

1ο,2ο Γυμνάσιο-ΕΠΑΛΓΕΛ Φιλιππιάδας

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

Γοργόμυλος-Ξηρόκαμπος-ΓυμνότοποςΚαστρί - Σχολεία Φιλιππιάδας

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

ΕΙΔΟΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
1

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ

Μικρό Λεωφορείο

18

24,3

2

48,6

360

81,15

29.212,67

Μεγάλο
Λεωφορείο

41

12,9

2

25,8

360

60,81

21.892,37

2

Πέτρα - Ν.
Φιλιππιάδας

3

Βόνιτσα - Άγιος Νικόλαος-Εσπερινά
Σχολεία Πρέβεζας (Αφ18:15 - Αν.21:40)

Εσπερινό
Γυμνάσιο
Λύκειο ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Μικρό Λεωφορείο

14

27,7

2

55,4

360

-

81,59

29.371,27

4

Λούρος - Ωρωπός - Ν. Σαμψούντα Αρχάγγελος - Πρέβεζα
(Αφ18:15 Αν.21:40)

Εσπερινό
Γυμνάσιο
Λύκειο ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Μικρό Λεωφορείο

12

34,8

2

69,6

360

-

98,07

35.303,45

Δημοτικό Χειμαδιού

Μικρό Λεωφορείο

14

13,3

2

26,6

360

ΝΑΙ

58,40

21.023,04

Ριζά - Παραλία Ριζών - Λυγιά - Βράχος Χειμαδιο (Πρωί- μεσημέρι)
5
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6

Σαμψούντα-Φλάμπουρα-ΜιχαλίτσιΜάζωμα-Πνευματικός
Φάρος-Σχολεία
Πρέβεζας

8ο Δημοτικό-Μουσικό ΕΠΑΛ- 2ο και 3ο
Γυμνάσιο-Λύκειο
Πρέβεζας

Μεγάλο
Λεωφορείο

46

34

2

68

360

ΝΑΙ

175,14

63.050,36

Μουσικό Σχολείο

Μεγάλο
Λεωφορείο

40

67,7

1

67,7

360

-

149,70

53.892,15

Μουσικό Σχολείο

Μεγάλο
Λεωφορείο

30

20,1

1

20,1

360

-

45,98

16.553,22

Μουσικό Σχολείο- Οδός Παργινόσκαλας Παργινόσκαλα-Παντοκράτορας-ΔροσιάΠεριφερειακή Οδός (Καλαμίτσι) -ΜύτικαςΝικόπολη-Μιχαλίτσι-Ν.-ΣαμψούνταΚανάλι-Φραξύλα – Καστροσυκιά – Παραλία
Καστροσυκιάς – Ριζά - παραλία Βράχου
μόνο επιστροφή 15.00
7
Μουσικό
Σχολείο-Μαργαρώνα-7ο
Δημοτικό-Πετρίτσια-Ταράνα-ΨαθάκιΝεοχώρι-Άγιος Θωμάς (μόνο επιστροφή)
8

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

750,83

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 4 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

270.298,53

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (5 %)

13.514,93

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 %)

54.059,71

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ
Φ.Π.Α.)

337.873,16

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
(ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %)

418.962,72

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 % επί του πρ/σμού με τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς
φ.π.α.)

6.757,46
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΟΜΑΔΑ 5 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)
ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

Κρανιά - Τύρια (πρωί - μεσημέρι επιστροφή 16:00)

Νηπιαγωγείο Τύριας

Ε. Δ. Χ.

3

8,4

2

16,8

360

27,95

10.062,00

201,24

2

Κρανιά - Τύρια (πρωί - μεσημέρι επιστροφή 13:00)

Ε. Δ. Χ.

2

8,4

2

16,8

360

27,95

10.062,00

201,24

3

Παπαδάτες - Γαλατάς- Ριζοβούνι (πρωί - μεσημέρι)

Ε. Δ. Χ.

2

10,5

2

21

360

31,05

11.178,00

223,56

4

Μελιανά - Θεσπρωτικό (πρωί - μεσημέρι)

Ε. Δ. Χ.

3

16,7

2

33,4

360

42,20

15.192,00

303,84

5

Ε. Δ. Χ.

2

2,6

2

5,2

360

17,65

6.354,00

127,08

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

1

5,7

2

11,4

360

23,20

8.352,00

167,04

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

2

3,6

1

3,6

360

9,75

3.510,00

70,20

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

2

1,8

2

3,6

360

17,10

6.156,00

123,12

9

Εργατικές - Θεσπρωτικό(πρωί-μεσημέριι)
Αγία Ελεούσα-Ριζοβούνι (Ανταπόκριση με μισθωμένο)
πρωϊ-μεσημέρι
Άγιοι
Απόστολοι
Παπαδατών
Παπαδάτες
(Ανταπόκριση με μισθωμένο) μόνο πρωί
Άσσος(Ουίθι)- Άσσος (Ανταπόκριση με μισθωμένο
πρωϊ - μεσημέρι
Ζερβό
-Θεσπρωτικό
(πρωί-μεσημέρι(Αφ.8:15
Αν.13:05)

Νηπιαγωγείο Τύριας
Νηπιαγωγείο
Ριζοβουνίου
1ο Νηπιαγωγείο
Θεσπρωτικού
2ο Νηπιαγωγείο
Θεσπρωτικού

Δημοτικό Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

4

7,4

2

14,8

360

25,85

9.306,00

186,12

10

Ζούτι-Τύργια (ανταπόκριση με ΚΤΕΛ) πρωϊ-μεσημέρι

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

1

2,5

2

5

360

17,45

6.282,00

125,64

11

Θεσπρωτικό - Άγιοι Απόστολοι μόνο επιστροφή 16:00

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

2

13,3

1

13,3

360

18,15

6.534,00

130,68

12

Θεσπρωτικό - Μελιανά (μόνο επιστροφή 16:00)

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

4

16,7

1

16,7

360

21,10

7.596,00

151,92

13

Θεσπρωτικό - Ριζοβούνι( μόνο επιστροφή 16:00)

Δημοτικό. Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

2

3,3

1

3,3

360

9,45

3.402,00

68,04

14

Θεσπρωτικό - Τύρια μόνο επιστροφή 16.00
Λιβάδι-Δερβίζιανα (Ανταπόκριση με μισθωμένο) πρωϊ μεσημέρι

Δημοτικό. Θεσπρωτικού
Δημοτικό - Γυμνάσιο
Θεσπρωτικού

Ε. Δ. Χ.

2

5,4

1

5,4

360

11,20

4.032,00

80,64

Ε. Δ. Χ.

3

2,9

2

5,8

360

18,30

6.588,00

131,76

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

1

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΣΟ: Ε. Δ. Χ.

Ι. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΖΗΡΟΥ

6
7
8

15
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23

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

22

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

21

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

20

Κερασώνας - Άγιος Γεώργιος (πρωϊ-μεσημέρι)
Αγία Παρασκευή - Ξηρόκαμπος -Ν. Γοργόμυλος(πρωί μεσημέρι 13:00)
Καστρί - Ανω Γοργόμυλος - Ν. Γοργόμυλος (πρωί μεσημέρι 13:00)
Πέντε Πηγάδια - Άνω Γοργομυλος - Δημοτικό Ν.
Γοργομύλου (πρωι - μεσημέρι 16:00)
Κλεισούρα - Άνω Δρυμών - Γυμνότοπος- Ν.
Γοργόμυλος (πρωί - μεσημέρι 16:00)

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

19

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

18

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

17

Άρδωση - Μπεστιά - Σιστρούνι (ανταπόκριση με
μισθωμένο πρωϊ-μεσημέρι
Παναγιά - Βαθύ - αποβίβαση Κερασώνας - επιβίβαση
Κερασώνας - Αγ. Γεώργιος (πρωί-μεσημέρι)
Ομορφάδα - Βαθύ -αποβίβαση Κερασώνας - επιβίβαση
Κερασώνας - Άγιος Γεώργιος (πρωί-μεσημέρι)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

16

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

Ε. Δ. Χ.

2

9,5

2

19

360

33,50

12.060,00

241,20

Ε. Δ. Χ.

4

15,8

2

31,6

360

40,10

14.436,00

288,72

Ε. Δ. Χ.

3

11,2

2

22,4

360

32,50

11.700,00

234,00

Ε. Δ. Χ.

4

7,4

2

14,8

360

25,80

9.288,00

185,76

Ε. Δ. Χ.

2

5,4

2

10,8

360

25,40

9.144,00

182,88

Ε. Δ. Χ.

3

8,6

2

17,2

360

31,90

11.484,00

229,68

Δημοτικό Γοργομύλου

Ε. Δ. Χ.

3

13,4

2

26,8

360

36,45

13.122,00

262,44

Δημοτικό Γοργομύλου

Ε. Δ. Χ.

4

23,4

2

46,8

360

54,50

19.620,00

392,40

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Γυμνάσιο - Λύκειο
Θεσπρωτικού
Νηπιαγωγείο Αγίου
Γεωργίου
Δημοτικό Αγίου Γεωργίου
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό
Αγίου Γεωργίου
Νηπιαγωγείο
Γοργομύλου
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό
Γοργομύλου

Δημοτικό Γοργομύλου

Ε. Δ. Χ.

1

7,3

1

7,3

360

14,20

5.112,00

102,24

25

Γοργόμυλος- Καστρί (μόνο επιστροφή 16:00)
Πέτρα - ΕΟ Φιλιππιάδας Πρέβεζας - Ν.Κερασούντα
(πρωί - μεσημέρι 13:15)

Δημοτικό Ν.Κερασούντας

Ε. Δ. Χ.

2

9,3

2

18,6

360

29,00

10.440,00

208,80

26

Ν.Κερασούντα - Πέτρα( μόνο επιστροφή 15:00)

Δημοτικό Ν.Κερασούντας

Ε. Δ. Χ.

2

5,7

1

5,7

360

11,45

4.122,00

82,44

27

Τέρμα Σταδίου - Μπάρες - 1ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

1ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

4

7,4

2

14,8

360

29,15

10.494,00

209,88

28

Δρυόφυτο -Μετόχι - 2ο Νηπιαγωγείο - Δημοτικό
Φιλιππιάδας
πρωί - μεσημέρι 13:15 (μόνο στην
επιστροφή και μαθητή για 2ο χλμ. Ε.Ο Παντάνασσας
Φιλιππιάδας)
2ο Δημοτικό Φιλιππιάδας - Χαρατσάρι - Μετόχι (μόνο
επιστροφή)-( Αν.15:00)

2ο Δημοτικό
Φιλιππιάδας-2ο
Νηπιαγωγείο
Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

3+1

15

2

30

360

41,40

14.904,00

298,08

2ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

3

4,9

1

4,9

360

12,05

4.338,00

86,76

2ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

4

3

2

6

360

20,35

7.326,00

146,52

2ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

4

4,7

1

4,7

360

11,85

4.266,00

85,32

24

29
30
31

Ρωμιά - 2ο Δημοτικό (πρωί - μεσημέρι 15:00)
Χαρατσάρι - 2ο χιλ. Ε.Ο. Φιλιππιάδα-Ιωάννινα - Μετόχι
-Φιλιππιάδα(πρωϊ)
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Περιοχή Καράλη - Σχολεία Φιλιππιάδας (πρωϊμεσημέρι)(Αφ.8:00 - Αν.14:00)
Τέρμα Αναπαύσεως - 3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας (πρωί μεσημέρι)

39

Χαλίκια Γοργομύλου-Γοργόμυλος (Ανταπόκριση
ΚΤΕΛ)(πρωϊ-μεσημέρι)(Αφ.8:10 - Αν.14:05)

40

Σχολεία Φιλιππιάδας - Μετόχι (μόνο επιστροφή 14:00)

41

Ομορφάδα - Φιλιππιάδα (Αφ.8:15 - Αν.13:20 η 14:05)
Άνω Βούλιστα - Φιλιππιάδα-(πρωϊ-μεσημέρι) (Αφ.8:15 Αν.14:05)
Άνω Κουκλέσι - Κλεισούρα(Ανταπόκριση με ΚΤΕΛ)
(Αφ.8:15 - Αν.14:05)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

Γέφυρα Καλογήρου - 3ο Δημοτικό - 3ο Νηπιαγωγείο
Φιλιππιάδας
Ζαρκοράχη Μπουσούλιστας -3ο Νηπιαγωγείο 3ο
Δημοτικο Φιλιππιαδας (1)
Ζαρκοράχη Μπουσούλιστας - 3ο Νηπιαγωγείο 3ο
Δημοτικο Φιλιππιαδας (2)

38

43

Ε. Δ. Χ.

4

3,8

2

7,6

360

19,65

7.074,00

141,48

Ε. Δ. Χ.

4

4,7

2

9,4

360

23,55

8.478,00

169,56

Ε. Δ. Χ.

3

3

2

6

360

19,80

7.128,00

142,56

Ε. Δ. Χ.

4

7,9

2

15,8

360

26,65

9.594,00

191,88

3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

2

1,7

2

3,4

360

17,90

6.444,00

128,88

Γυμνάσιο Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

2

3,4

2

6,8

360

19,55

7.038,00

140,76

Γυμνάσιο Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

3

27,1

2

54,2

360

59,75

21.510,00

430,20

Γυμνάσιο Φιλιππιάδας
Γυμνάσιο - ΓΕΛ
Φιλιππιάδας
Γυμνάσιο - ΕΠΑΛ
Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

2

3,1

2

6,2

360

18,65

6.714,00

134,28

Ε. Δ. Χ.

3

6,6

1

6,6

360

12,20

4.392,00

87,84

Ε. Δ. Χ.

3

17,7

2

35,4

360

43,50

15.660,00

313,20

ΓΕΛ Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

2

25,8

2

51,6

360

57,90

20.844,00

416,88

ΓΕΛ Φιλιππιάδας

Ε. Δ. Χ.

1

6,7

2

13,4

360

25,30

9.108,00

182,16

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Μπουσούλιστα Λιθάρια - Φιλιππιάδα (πρωί - μεσημέρι)
Πέντε Πηγάδια - 'Ανω Γοργόμυλος - Φιλιππιάδα πρωί μεσημέρι)

42

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

37

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

36

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

35

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

34

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

33

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

32

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας
- 3ο Νηπιαγωγείο
3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας
- 3ο Νηπιαγωγείο
3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας
- 3ο Νηπιαγωγείο
3ο Δημοτικό Φιλιππιάδας
- 3ο Νηπιαγωγείο - ΓΕΛ
Φιλιππιάδας

με
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Αηδονιά-Καναλάκι
Αν.14:00)

(πρωί-μεσημέρι)

Κάτω Σκαφιδωτήμεσημέρι)

Σκεπαστό

54
55
56
57

-

(Αφ.8:00

Καναλάκι

-

(πρωί-

Σκεπαστό - Καναλάκι (πρωί-μεσημέρι)
Καναλάκι - Βαλανιδούσα - Άνω Δεσποτικά (μόνο
επιστροφή 16:00)
παραλία Λούτσας-Καναλλάκι(σμεα) (πρωί-μεσημέρι)
(Αφ.8:00 - Αν.13:15)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

Κυψέλη - Δίκορφο - Μεσοπόταμος (πρωί - μεσημέρι)
Κορωνόπουλο - Θέμελο - Δημοτικό Μεσοποτάμου
(πρωί - μεσημέρι)

53

51

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΙΙ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΡΓΑΣ
Μουζακαίικα - Κλεισούρα - Δημοτικό Βουβοποτάμου
(πρωί - μεσημέρι)
Λούτσα - Βαλανιδοράχη - Νηπιαγωγείο Μεσοποτάμου
(πρωί - μεσημέρι)

52

50

Δημοτικό Βουβοποτάμου
Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου
Δημοτικό-Νηπιαγωγείο
Μεσοποτάμου

Ε. Δ. Χ.

4

4,4

2

8,8

360

20,70

7.452,00

149,04

Ε. Δ. Χ.

4

10,1

2

20,2

360

30,95

11.142,00

222,84

Ε. Δ. Χ.

3

10,1

2

20,2

360

30,40

10.944,00

218,88

Δημοτικό Μεσοποτάμου

Ε. Δ. Χ.

3

8,7

2

17,4

360

28,00

10.080,00

201,60

Δημοτικό Μεσοποτάμου
1ο Νηπιαγωγείο
Καναλακίου
1ο και 2ο Νηπιαγωγείο
Καναλακίου
1ο Νηπιαγωγείο -2ο
Δημοτικό Καναλακίου
2ο Νηπιαγωγείο
Καναλακίου
2ο Νηπιαγωγείο -1ο
Δημοτικό - Γυμνάσιο
Καναλακίου
1ο -2ο Δημοτικό
Καναλακίου - Γυμνάσιο
Καναλακιου
2ο Νηπιαγωγείο
Καναλακίου

Ε. Δ. Χ.

3

8,9

2

17,8

360

28,35

10.206,00

204,12

Ε. Δ. Χ.

4

5,8

2

11,6

360

23,05

8.298,00

165,96

Ε. Δ. Χ.

3

9

2

18

360

28,50

10.260,00

205,20

Ε. Δ. Χ.

2

9,7

2

19,4

360

29,70

10.692,00

213,84

Ε. Δ. Χ.

4

15,2

2

30,4

360

40,40

14.544,00

290,88

Ε. Δ. Χ.

4

7,5

2

15

360

27,15

9.774,00

195,48

Ε. Δ. Χ.

4

9,5

2

19

360

29,95

10.782,00

215,64

Ε. Δ. Χ.

1

2,3

2

4,6

360

17,20

6.192,00

123,84

1ο Δημοτικό Καναλακίου

Ε. Δ. Χ.

4

15,2

1

15,2

360

20,20

7.272,00

145,44

2ο Δημοτικο Καναλακίου

Ε. Δ. Χ.

1

15,7

2

31,4

360

39,90

14.364,00

287,28

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

Κυψέλη - Δημοτικό Μεσοποτάμου (πρωί μεσημέρι)
Αχερουσία - Νάρκισσος - 1ο Νηπιαγωγείο Καναλακίου
(πρωί - μεσημέρι 16:00)
Κλεισούρα - Αχερουσία - Νάρκισσος - Καναλάκι (πρωί μεσημέρι)
Κυψέλη - Σταυροχώρι -Καναλάκι (πρωί - μεσημέρι
16:00)
Άνω Δεσποτικά - Κ.Δεσποτικά - Βαλανιδούσσα Καναλλάκι (πρωί - μεσημέρι)

49

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

48

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

47

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

46

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

45

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

44

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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Ε. Δ. Χ.

2

3,4

1

3,4

360

9,50

3.420,00

68,40

Βράχος-Καναλάκι (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.14:00)

2ο Δημοτικό Καναλακίου
1ο Δημοτικό - ΓΕΛ ΕΠΑΛ Καναλακίου

Ε. Δ. Χ.

4

17,9

2

35,8

360

44,45

16.002,00

320,04

Καναλάκι - Χόχλα - Βράχος μόνο επιστροφή 16:00)

1ο Δημοτικό Καναλακίου

Ε. Δ. Χ.

4

19,2

1

19,2

360

23,30

8.388,00

167,76

58

Καναλάκι-Αχερουσία (μόνο επιστροφή)16:00

59
60
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ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ε. Δ. Χ.

1

6,8

2

13,60

360

27,55

9.918,00

198,36

Γυμνάσιο Λούρου - ΕΕΕΕΚ
Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

2

31,8

2

63,60

360

68,20

24.552,00

491,04

Δημοτικό - Γυμνάσιο Λούρου

Ε. Δ. Χ.

4

6

2

12

360

23,40

8.424,00

168,48

Δημοτικό-Λύκειο Λούρου

Ε. Δ. Χ.

4

4,9

2

9,80

360

22,10

7.956,00

159,12

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

Γυμνάσιο Λούρου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΙΙΙ. ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
61
62
63

Ηλιοβούνια-Λούρος (πρωί-μεσημέρι)
Σκιαδάς-Άνω Ρεματιά- αποβίβαση Βρυσούλα επιβίβαση Βρυσούλα- αποβίβαση Λούρος - Ν.
Σαμψούντα (πρωϊ-μεσημέρι)

64

Καλογεράκι-Στεφάνη - Λούρος(πρωϊ-μεσημέρι)
Άνω
Ράχη-Διασταύρωση
Ε.Ο.(πρωϊμεσημέρι)(Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο)

65

Λούρος-Άνω Ράχη (μόνο επιστροφή)16:00

Δημοτικό Λούρου

Ε. Δ. Χ.

2

15,3

1

15,30

360

19,90

7.164,00

143,28

66

Δημοτικό Λούρου

Ε. Δ. Χ.

2

5

1

5,00

360

10,85

3.906,00

78,12

67

Λούρος-Στεφάνη(μόνο επιστροφή)16:00
Ανω Κοτσανόπουλο -Νέο Σφηνωτό - Λούρος (πρωί μεσημέρι )

Ε. Δ. Χ.

2

9,3

2

18,60

360

29,35

10.566,00

211,32

68

Τζούμσα-Λούρος (πρωϊ-μεσημέρι)

Νηπιαγωγείο Λούρου
Νηπιαγωγείο - Γυμνάσιο
Λούρου

Ε. Δ. Χ.

3

5,4

2

10,8

360

22,40

8.064,00

161,28

69

Φλάμπουρα -Νικόπολη (πρωϊ-μεσημέρι)

Νηπιαγωγείο Νικόπολης

Ε. Δ. Χ.

2

7,4

2

14,8

360

25,80

9.288,00

185,76

70

Νηπιαγωγείο Αρχαγγέλου

Ε. Δ. Χ.

1

3,5

2

7,00

360

19,15

6.894,00

137,88

71

Λουτρό Μυρσίνης -Αρχάγγελος (πρωϊ-μεσημέρι)
Μεγαδένδρο - παραλία Καστροσυκιάς - Νηπιαγωγείο
Καστροσυκιάς (πρωί - μεσημέρι)

Νηπιαγωγείο Καστροσυκιάς

Ε. Δ. Χ.

4

9,6

2

19,20

360

29,90

10.764,00

215,28

72

Παραλία Καναλίου-Κανάλι (πρωϊ-μεσημέρι)

Ε. Δ. Χ.

6

1,8

2

3,60

360

16,25

5.850,00

117,00

73

Φίχθι - Κανάλι (πρωί-μεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15)
Άνω Φραξύλα-Κανάλι (ανταπόκριση με λεωφορείο)(πρωί-μεσημέρι)

Νηπιαγωγείο Καναλίου
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο
Καναλίου
Δημοτικό Καναλίου (μόνο
πρωί) και Σχολεία Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

2

4,9

2

9,80

360

21,55

7.758,00

155,16

Ε. Δ. Χ.

3

3,1

2

6,20

360

18,50

6.660,00

133,20

74
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80
81

85

Μύτικας - ΒΙ.ΠΕ (μόνο επιστροφή 16:00)
Καναλάκι - Σούσαλι - Κ. Μυρσίνη (μόνο πρωϊ)
(Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο)
Μουσικό Σχολείο-Βανιδορράχη-Θέμελο - Καναλάκι
(μόνο επιστροφή 15:15)
παραλία Βράχου - Λυγιά (ανταπόκριση με μισθωμένο)
πρωί - μεσημέρι
Λούρος (στην Εθνική οδό) ανταπόκριση ΚΤΕΛ –
Τύρια (μόνο επιστροφή 15:15)

86

2ο Δημοτικό-Άγιος Θωμάς(μόνο επιστροφή)

87

Παλιούρι - 2-3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας (πρωϊ-μεσημέρι)

88

Ράχες Καλαμιτσίου- 4ο Γυμνάσιο - Παντοκράτορας
(πρωϊ-μεσημέρι)

89

Βρυόλακας-Παντοκράτορας (πρωϊ-μεσημέρι)

90

Βρυόλακας-Παντοκράτορας (2) (πρωϊ-μεσημέρι)

82
83
84

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

Ε. Δ. Χ.

1

3,1

1

3,10

360

9,25

3.330,00

66,60

Δημοτικό Καναλίου
Δημοτικό και Νηπιαγωγείο
Καναλίου
Δημοτικό Καναλίου Γυμνάσιο Αρχαγγέλλου
Γυμνάσιο ΖαλόγγουΔημοτικό Ν.Σινώπης

Ε. Δ. Χ.

4

18,4

1

18,40

360

22,55

8.118,00

162,36

Ε. Δ. Χ.

7

1,8

1

1,80

360

8,10

2.916,00

58,32

Ε. Δ. Χ.

8

22,5

2

45,00

360

51,85

18.666,00

373,32

Ε. Δ. Χ.

2

5

2

10,00

360

21,70

7.812,00

156,24

Γυμνάσιο Ζαλόγγου
Νηπιαγωγείο - Δημοτικό
Μύτικα
ΕΠΑΛ Πρέβεζας - Μουσικό
Σχολείο Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

2

6,50

1

6,50

360

12,30

4.428,00

88,56

Ε. Δ. Χ.

8

2,80

1

2,80

360

8,95

3.222,00

64,44

Ε. Δ. Χ.

3

17,7

1

17,7

360

22,30

8.028,00

160,56

Μουσικό Σχολείο - ΕΠΑΛ

Ε. Δ. Χ.

4

56,9

1

56,9

360

55,45

19.962,00

399,24

Μουσικό Σχολείο

Ε. Δ. Χ.

1

3,9

2

7,8

360

19,85

7.146,00

142,92

Μουσικό Σχολείο

Ε. Δ. Χ.

1

13,8

1

13,8

360

18,35

6.606,00

132,12

2ο Δημοτικό Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

1

6

1

6

360

12,05

4.338,00

86,76

2-3ο Γυμνάσιο Πρέβεζας
Δημοτικό Σχολείο
Παντοκράτορα - 4ο
Γυμνάσιο
Δημοτικό Σχολείο
Παντοκράτορα - 11ο
Νηπιαγωγείο
Δημοτικό Σχολείο
Παντοκράτορα

Ε. Δ. Χ.

2

3

2

6

360

18,30

6.588,00

131,76

Ε. Δ. Χ.

4

6,8

2

13,6

360

25,15

9.054,00

181,08

Ε. Δ. Χ.

4

3,7

2

7,4

360

19,90

7.164,00

143,28

Ε. Δ. Χ.

3

4

2

8

360

20,40

7.344,00

146,88
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Δημοτικό Καναλίου

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

79

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

78

Κανάλι - παραλία Καναλίου (μόνο επιστροφή 16:00)
Εκκλησιές- αποβίβαση Κανάλι - επιβίβαση Κανάλι Αρχάγγελος (πρωί-μεσημέρι)
Παλαιομάνα(Κοζύλι)- Ν.Σινώπη- Αρχάγγελος (πρωίμεσημέρι) (Αφ.8:00 - Αν.13:15)
Ριζά (Ανταπόκριση με μισθωμένο λεωφορείο) Βράχος (μόνο επιστροφή)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

77

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

76

Κανάλι - Άνω Φραξυλα( μόνο επιστροφή 13:15)
Κανάλι - Καμαρίνα - Κ. Μυρσίνη (μόνο επιστροφή
15:00)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

75

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
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ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

4

3,5

2

7

360

19,55

7.038,00

140,76

7ο Δημοτικό Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

3

5

2

10

360

21,70

7.812,00

156,24

13ο Νηπιαγωγείο Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

4

10,7

1

10,7

360

15,70

5.652,00

113,04

7ο Δημοτικό Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

4

5,9

2

11,8

360

23,60

8.496,00

169,92

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

1

30,8

2

61,6

360

65,60

23.616,00

472,32

96

Παπαδάτες-ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας
Τσουκνίδα - αποβίβαση Λούτσα - επιβίβαση Λούτσα ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

3

30,1

2

60,2

360

64,40

23.184,00

463,68

97

Πρέβεζα- ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

4

17,6

2

35,2

360

43,15

15.534,00

310,68

98

Πρέβεζα- Μύτικας -ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

4

21,7

2

43,4

360

50,10

18.036,00

360,72

99

Τύργια - Λούρος - Κανάλι - ΕΕΕΕΚ Ν.Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

2

29,4

2

58,8

360

63,20

22.752,00

455,04

100

Φιλιππιάδα -- ΕΕΕΕΚ Ν.Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας

Ε. Δ. Χ.

1

27,5

2

55

360

66,65

23.994,00

479,88

101

Χειμαδιό -Ριζά- ΕΕΕΕΚ Ν.Σαμψούντας

ΕΕΕΕΚ Ν. Σαμψούντας
1ο Ειδικό σχολείο Πρέβεζας Μουσικό Σχολείο Πρέβεζας
(μόνο το πρωί)

Ε. Δ. Χ.

3

21,8

2

43,6

360

51,25

18.450,00

369,00

Ε. Δ. Χ.

3

46,3

2

92,60

360

93,25

33.570,00

671,40

1ο Ειδικό σχολείο Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

4

32,2

2

64,4

360

68,00

24.480,00

489,60

Εσπερινό Γυμνάσιο
Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

8

34,8

2

69,6

360

72,40

26.064,00

521,28

Εσπερινό Λύκειο Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

2

16

2

32

360

44,90

16.164,00

323,28

92
93
94
95

102
103
104
105

Καλαμίτσι - Δροσιά - Παντοκράτορας
(πρωϊμεσημέρι)
Νεράκια
-Λίμνη
Γκαβογιάννη7ο
Δημοτικό
Σχολείο(πρωϊ-μεσημέρι)
13ο Νηπιαγωγείο - Ταράνα - Νεοχώρι - Αγ. Θωμάς
(μόνο επιστροφή 16:00)
Μαργαρώνα - Ταράνα - 7ο Δημοτικό (πρωί μεσημέρι
)

Θέμελο-Βαλανιδορράχη - Πρέβεζα (πρωϊ) Πρέβεζα Θέμελο (μεσημέρι)
Ωρωπός-Κανάλι- Ψαθάκι - Φόρος Πρέβεζας-1ο Ειδικό
σχολείο Πρέβεζας(πρωί-μεσημέρι)
Μύτικας-Μοναστηράκι -Βόνιτσα (Ανταπόκριση με
μισθωμένο λεωφορείο) μεσημέρι-βράδυ (Αφ.18:10 Αν.21:45)
Δρυμός - Βόνιτσα (Ανταπόκριση με μισθωμένο
λεωφορείο) (πρωί-μεσημέρι)
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ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

Ε. Δ. Χ.

91

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

Δημοτικό Σχολείο
Παντοκράτορα - 11ο
Νηπιαγωγείο

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ
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ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ευρώ)

Ε. Δ. Χ.

2

10,6

1

10,6

360

17,35

6.246,00

124,92

ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

2

9,3

2

18,6

360

29,35

10.566,00

211,32

ΕΠΑΛ Πρέβεζας

Ε. Δ. Χ.

2

8,4

1

8,4

360

13,95

5.022,00

100,44

ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Εσπερινό Λύκειο Πρέβεζας

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ (Χωρίς
Φ.Π.Α.)

108

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)

107

Αγ. Νικόλαος - Λευκάδα (Ανταπόκριση με μισθωμένο
λεωφορείο) (μόνο επιστροφή)
Άνω Κοτσανόπουλο-Λούρος (Ανταπόκριση με ΚΤΕΛπρωί-μεσημέρι)
Τύρια- Κρανιά Αποβίβαση από ΚΤΕΛ - επιβίβαση σε
Ε.Δ.Χ (μόνο επιστροφή)

ΣΥΝΟΛΟ
ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΩΝ
ΜΑΘΗΤΩΝ

106

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

19PROC005123903 2019-06-18

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 5 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

3.109,50
1.119.420,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (20 %)

223.884,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20%)

223.884,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ
(ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

1.567.188,00

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚAΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΜΕ
Φ.Π.Α. 24 %)

1.943.313,12
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-

52,72

2.108,95

Μεγάλο
Λεωφορείο

25

2,5

2

5

40

-

52,72

2.108,95

Μεγάλο
Λεωφορείο

30

3,5

2

7

40

-

52,72

2.108,95

6ο Δημ. Σχολ. Πρέβεζας

Μεγάλο
Λεωφορείο

21

2,1

2

4,2

40

-

52,72

2.108,95

7ο
Δημοτικά
Πρέβεζας

Σχολεία

7o Δημ. Σχολ. Πρέβ.- Κολυμβητήριο

Μεγάλο
Λεωφορείο

21

5,4

2

10,8

20

-

52,72

1.054,48

8o Δημ. Σχολ. Πρέβ.- Κολυμβητήριο

8ο
Δημοτικά
Πρέβεζας

Σχολεία

6

Μεγάλο
Λεωφορείο

21

3,7

2

7,4

20

-

52,72

1.054,48

7

Δημ. Σχολ. Ωρωπού - Δημ. Σχολ.
Καναλίου - Κολυμβητήριο

Δημοτικά Σχολεία ΩρωπούΚαναλίου

Μεγάλο
Λεωφορείο

30

30

2

60

20

-

126,46

2.529,19

8

Δημ. Σχολ. Σινώπης - Δημ. Σχολ.
Μύτικα - Κολυμβητήριο

Δημοτικά Σχολεία ΣινώπηςΜύτικα

Μεγάλο
Λεωφορείο

25

22,9

2

45,8

20

-

96,53

1.930,61

9

Δημ. Σχολ. Λούρου - Κολυμβητήριο

Δημοτικό Σχολείο Λούρου

Μεγάλο
Λεωφορείο

27

26

2

52

20

-

116,83

2.336,65

4o Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας
Κολυμβητήριο

-

2

5ο Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας
Δημοτικό Παντοκράτορα

-

3
4

6ο Δημοτικό
Κολυμβητήριο

5

Σχολείο

4ο
Δημοτικό
Πρέβεζας

Σχολείο

5ο Δημοτικό Πρέβεζας
Δημοτικό Παντοκράτορα

-

Πρέβεζας-

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΟΜΑΔΑΣ 1 (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

Σελίδα 78

656,17
17.341,22

ΜΕΓΙΣΤΟ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

40

Σχολείο

ΜΕΓΙΣΤΟ ΗΜΕΡΗΣΙΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(Χωρίς Φ.Π.Α.)

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ
ΣΥΜΒΑΣΗΣ

3,6

1ο
Δημοτικό
Πρέβεζας

ΣΥΝΟΔΟΣ

ΣΥΝΟΛΟ ΕΜΦΟΡΤΩΝ
ΧΙΛ/ΤΡΩΝ

2

1o Δημοτικό Σχολείο Πρέβεζας
Κολυμβητήριο

-

1

ΧΙΛ/ΤΡΙΚΗ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
(ΕΜΦΟΡΤΗΣ ΜΟΝΗΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ)
1,8

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥΜΕΝΕΣ
ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
21

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ
(ΑΦΕΤΗΡΙΑ - ΕΝΔΙΑΜΕΣΕΣ
ΣΤΑΣΕΙΣ ΕΔΡΑ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΜΟΝΑΔΑΣ)

ΕΙΔΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ
ΜΕΣΟΥ
Μεγάλο
Λεωφορείο

Α/Α
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ

ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΜΦΟΡΤΕΣ
ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΤΜΗΜΑ 6 (Ανήκει στην αρ. 89785/3375/14.06.2019 Διακήρυξη)
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ
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ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ (5 %)

867,06

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ ΓΙΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (20 %)

3.468,24

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)

21.676,53

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ΜΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ (ΜΕ Φ.Π.Α. 24 %)

26.878,89

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (2 % επί του πρ/σμού με τα δικαιώματα προαίρεσης (χωρίς φ.π.α.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 1, 2 και 3 του Παραρτήματος Α' της Διακήρυξης)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………….……….………………………..…..…………………………….
ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: …………………………………………..……………….………………

Προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό, σε ακέραιες μονάδες,
για την ΟΜΑΔΑ …. του Παραρτήματος Α' της διακήρυξης

Α. Φ. Μ. - ΔΟΥ: ……………………………………………..………………………………….

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ

ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΑ

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣ : ……………….…………………………..…..……………………….……

Ομάδας …..

Α/Α
Δρομολογίου

Μέγιστο

Περιγραφή Δρομολογίου

Είδος
Μεταφορικού
Μέσου

Αριθμοί
Κυκλοφορίας
Μεταφορικών
Μέσων
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Ημερήσιο
Κόστος
σύμφωνα με
τη Διακήρυξη
(χωρίς
φ.π.α.)

Ποσοστό
Έκπτωσης
επί τοις
εκατό
(αριθμητικά)

Συνολικό
Ημερήσιο
Κόστος
Δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς φ.π.α.)

Αριθμός
Δρομολογίων
στη Διάρκεια
της Σύμβασης

ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………………………………………..……………………………….

Συνολικό
Συμβατικό
Κόστος
Δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς φ.π.α.)
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ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ. Π. Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΟΜΑΔΑΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

(Τόπος, Ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή - σφραγίδα)
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(Αφορά τις ΟΜΑΔΕΣ 4, 5 και 6 του Παραρτήματος Α' της Διακήρυξης)
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: …………….……….…………………….....……………..…………………………

ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: …………...……………….……..………………

ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ………………………...………………..……..…...………….……………
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: …………………...……..….…………...……………….
Α. Φ. Μ. - ΔΟΥ: ………………...………………………..…………..…………………………

Αριθμοί
Κυκλοφορίας
Μεταφορικών
Μέσων

Ποσοστό
Έκπτωσης
επί τοις εκατό
σε ακέραιες
μονάδες
(ολογράφως)

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΧΩΡΙΣ Φ.Π.Α.)
Φ. Π. Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΜΕ Φ.Π.Α.)

(Τόπος, Ημερομηνία)
Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ
(Υπογραφή - σφραγίδα)

Σελίδα 82

Συνολικό
Ημερήσιο
Κόστος
δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς φ.π.α.)

Συνολικό

Αριθμός
Δρομολογίων
στη διάρκεια
της Σύμβασης

Περιγραφή Δρομολογίου

Είδος
Μεταφορικ
ού Μέσου

Ημερήσιο
Κόστος
σύμφωνα με
τη
Διακήρυξη
(χωρίς
φ.π.α.)

Ποσοστό
Έκπτωσης
επί τοις εκατό
(αριθμητικά)

Α/Α
Δρομολογίου

Α/Α
Ομάδας

Μέγιστο

Συμβατικό
Κόστος
Δρομολογίου
βάσει της
Προσφοράς
(χωρίς φ.π.α.)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ
1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
Ονομασία Τράπεζας……………………………
Κατάστημα……………………………………..
(Δ/νση-οδός-αριθμός-Τ.Κ.-FAX)
Ημερομηνία έκδοσης.................................
ΕΥΡΩ........................................................

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡ. .........................
ΕΥΡΩ .................

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος, διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των ΕΥΡΩ
............................................ (και ολογράφως) υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
.......................................... Δ/νση ......................................................................................... (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / των εταιρειών (1)……………………, (2)………………………….., κ.λ.π.
ατομικά και για κάθε έναν από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης) δια τη συμμετοχή του / της εις το διενεργούμενο
διαγωνισμό

της

..............................................................,

για

τη

.....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
σύμφωνα με την υπ’ αριθ. ………………. προκήρυξή σας.
-

Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισμό
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
83
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Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη την δήλωσή σας, ολικά ή
μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της
απαίτησης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

-

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγυητικής το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον
τέλος χαρτοσήμου.

-

Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.

-

Η παρούσα ισχύει μέχρι την....................................................................... (1)

-

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

(1) ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ
Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα (1) μήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς,
όπως σχετικά αναφέρεται στην προκήρυξη.
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2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………
Κατάστημα …………………………………………
(Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )

Ημερομηνία έκδοσης …………………
ΕΥΡΩ…………………………………….

ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ. ……......................
ΕΥΡΩ ……………………
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..
…………………………………………………………………………………………….
στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ του φυσικού προσώπου / της εταιρείας
………………………………………………………………….. Δ/νση ……………………………………………………………. (ή σε περίπτωση
Ένωσης υπέρ των φυσικών προσώπων / εταιρειών (1)………………….., (2)……………………., κ.λ.π. ατομικά για
κάθε ένας από αυτούς / αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της
ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ) για την καλή εκτέλεση από αυτόν / αυτήν των όρων της σύμβασης,
που θα υπογράψει μαζί σας για το έργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακήρυξης)
προς κάλυψη αναγκών της Περιφέρειας Ηπείρου / Π.Ε. Ιωαννίνων και το οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της
συνολικής συμβατικής προ Φ.Π.Α..

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά
χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης
μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
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Η παρούσα ισχύει μέχρι την ………., οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.
Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγυητικής ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας με
την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν την ημερομηνία λήξης της.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου.
Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και
Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει
καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ.
4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ(1):
Ο – Η Όνομα:

Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:
Ημερομηνία γέννησης(2):
Τόπος Γέννησης:
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:
Τόπος Κατοικίας:

Τηλ:
Οδός:

Αριθ:

ΤΚ:

Δ/νση
Ηλεκτρ.
Ταχυδρομείου
Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις
του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:

(Εmail):

(3)

, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6

Ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα …………………… (σε περίπτωση ελεύθ. Επαγγελματία
επαναλαμβάνεται το όνομα), καταθέτω προσφορά στο πλαίσιο της με αρ. 89785/3375/14.06.2019
Διακήρυξης (ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπό Α/Α ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ: 75476) της Π.Ε. Πρέβεζας, της
Περιφέρειας Ηπείρου, για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, από τον τόπο κατοικία τους στη
σχολική μονάδα που φοιτούν και αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2019-20 και 2020-21, για εκείνα τα
δρομολόγια και με τα μεταφορικά μέσα και το προσωπικό που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα με
τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ».
Ημερομηνία:

……….2019

Ο – Η Δηλ.

(Υπογραφή)

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση.
(2) Αναγράφεται ολογράφως.
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του
άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον
εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών.
(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την
δηλούσα.
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Μόνον για ΕΔΧ –
ταξί **
α/α

α/α

Τμήματος

Δρομολογίου

(1)

(2)*

Περιγραφή δρομολογίου
(3)

Είδος Οχήματος
(4)

Αναγραφή έδρας
διοικητικής
μονάδας

Πινακίδα
Κυκλοφορίας

Αριθμός Θέσεων
(7)

(6)

Καθεστώς υπό το
οποίο είναι
διαθέσιμο ***

Όνομα ΟΔΗΓΟΥ

Όνομα ΣΥΝΟΔΟΥ

(8)

(9)

(10)

(5)

ΟΔΗΓΙΕΣ
*Για τα Τμήματα 1, 2, 3, 4 και 6 όπου προβλέπεται προσφορά στο σύνολο των δρομολογίων με ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, δεν απαιτείται η αντιστοίχηση του μέσου ανά διαδρομή,
αρκεί ο στόλος να είναι επαρκής τόσο στο πλήθος, όσο και στον αριθμό θέσεων. Σε αυτές τις περιπτώσεις, συμπληρώνονται τα στοιχεία των μεταφορικών μέσων υπό
την ένδειξη του τμήματος, ενώ η περιγραφή του δρομολογίου μπορεί να παραμείνει κενή.
**Ειδικά για τα ΕΔΧ (ταξί) θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί έδρας – διοικητικής μονάδας. Στο πεδίο «αναγραφή έδρας» αποτυπώνεται ο τίτλος της έδρας –
χωρικής αρμοδιότητας.
***Για την στήλη «Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο», αναγράφεται κατά περίπτωση:

Ιδιόκτητο 100%

Συνιδιοκτησία - Παραχώρηση (με την αναγραφή των % συνιδιοκτησίας και των ονοματεπώνυμων των συνιδιοκτητών)

Θα Μισθωθεί (με το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή)

Άλλη περίπτωση (περιγραφή της περίπτωσης και αναγραφή των σχετικών πράξεων, αποφάσεων, πρακτικών κλπ)
ΠΡΟΣΟΧΗ: Τονίζουμε ξανά, ότι σε κάθε περίπτωση που το όχημα δεν είναι ιδιόκτητο 100% (στήριξη στην ικανότητα τρίτων), υποβάλλεται και το Ε.Ε.Ε.Σ. για κάθε
τρίτο που θα παραχωρήσει ή θα εκμισθώσει το όχημα στον συμμετέχοντα, καθώς και τα αποδεικτικά μέσα της παρ. 2.2.5.2.
Η μόνη περίπτωση για να μην υποβληθούν τα Ε.Ε.Ε.Σ των τρίτων στους οποίους στηρίζεται ο συμμετέχων, είναι να εξασφαλίσει ότι τα οχήματα είναι ήδη
διαθέσιμα, προ της υποβολής της προσφοράς. Ως εκ τούτου, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ήδη και εν ισχύ τα σχετικά δικαιολογητικά (μισθωτήρια,
παραχωρητήρια, πρακτικά κλπ) από τα οποία τεκμαίρεται η δυνατότητα δρομολόγησης των μέσων μεταφοράς, παρότι ως αποδεικτικά μέσα κατατίθενται στο
στάδιο της κατακύρωσης.
Τα ως άνω αναφερόμενα ισχύουν και για το προσωπικό (οδηγούς, συνοδούς) εφόσον δεν ανήκουν στην επιχείρηση του Προσφέροντα.
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης και την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης
Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη
διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες που
απαιτούνται στο Μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι έχει
χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ
/ΤΕΥΔ. Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:
Προσωρινός αριθμός
προκήρυξης στην ΕΕ: αριθμός
[], ημερομηνία [], σελίδα []
Αριθμός προκήρυξης στην ΕΕ:
[][][][]/S [][][][][][]

2019-083435
2019/S 113-277771

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η αναθέτουσα
αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες με τις οποίες θα
είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης (π.χ.
παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Δημοσίευση σε εθνικό
επίπεδο: (π.χ. www.promitheus.
gov.gr/[ΑΔΑΜ Προκήρυξης
στο ΚΗΜΔΗΣ])
Στην περίπτωση που δεν απαιτείται δημοσίευση γνωστοποίησης στην Επίσημη
Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης παρακαλείστε να παράσχετε άλλες πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης
δημόσιας σύμβασης.

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ταυτότητα του αγοραστή

Επίσημη ονομασία:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει:
Δικτυακός τόπος (εφόσον
υπάρχει):
Πόλη:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Αρμόδιος επικοινωνίας:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Ηλ. ταχ/μείο:
Χώρα:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ
ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
997908822

www.preveza.gr
ΠΡΕΒΕΖΑ
ΣΠΗΛΙΑΔΟΥ 8
48100
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΜΑΥΡΙΑ
2682360291
2682027195

a.mavria@php.gov.gr
GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ,
ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ
ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-082021) ΜΕ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»
Σύντομη περιγραφή:
«ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΠΡΕΒΕΖΑΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2019-2020 ΚΑΙ 2020-2021 (ΕΩΣ 31-08-2021) ΜΕ
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΕΤΡΑΜΗΝΗΣ ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ»
Αριθμός αναφοράς αρχείου
που αποδίδεται στον φάκελο
από την αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα (εάν
υπάρχει):

89785/3375

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
Ηλ. ταχ/μείο:
Τηλέφωνο:
φαξ:
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει
Δικτυακός τόπος (εφόσον υπάρχει):
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
Ναι / Όχι
Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός φορέας είναι
προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση» ή προβλέπει την εκτέλεση
συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης απασχόλησης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
%
Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ο ΟΦ είναι εγγεγραμμένος σε Εθνικό Σύστημα (Προ)Επιλογής
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο πιστοποιητικό [π.χ. βάσει
εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού και τον
σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή η
πιστοποίηση και κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο κατάλογο
Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
Ναι / Όχι

Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 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;
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
O ΟΦ συμμετάσχει στη διαδικασία μαζί με άλλους Οικονομικούς Φορείς
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με
άλλους;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση (συντονιστής,
υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα...):
Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία σύναψης σύμβασης:
Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Τμήματα που συμμετάσχει ο ΟΦ
Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός
φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά.
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα #1
Όνομα:
Επώνυμο:
Ημερομηνία γέννησης:
Τόπος γέννησης:
Οδός και αριθμός:
Ταχ. κωδ.:
Πόλη:
Χώρα:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχ/μείο:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων προκειμένου να
ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα (τυχόν)
κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται
ο οικονομικός φορέας
Δεν βασίζεται σε ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της σύμβασης σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Όνομα της οντότητας
Ταυτότητα της οντότητας
Τύπος ταυτότητας
Κωδικοί CPV
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες βάσει των εθνικών διατάξεων για την
εφαρμογή των λόγων που ορίζονται στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας:
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαφθορά
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι

Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Απάτη
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι

Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων
Έχει ο ίδιος ο οικονομικός φορέας ή οποιοδήποτε πρόσωπο το οποίο είναι μέλος του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό καταδικαστεί με τελεσίδικη απόφαση για έναν
από τους λόγους που παρατίθενται στο σχετικό θεσμικό πλαίσιο, η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Ημερομηνία της καταδίκης
..
Λόγος(-οι)
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)

10

19PROC005123903
2019-06-18
Λόγος(-οι)
Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί
Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού και σχετικό(-ά) σημείο(-α)
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης:
Καταβολή φόρων
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα
εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο
και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο
από τη χώρα εγκατάστασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται
Ενεχόμενο ποσό
Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
Ναι / Όχι
Διευκρινίστε:
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής
ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση,
των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε υπαγόμενος σε
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
H εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
Ναι / Όχι
..
Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται
απευθείας σε αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του περιβαλλοντικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αθέτηση των υποχρεώσεων στον τομέα του εργατικού δικαίου
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του εργατικού δικαίου;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πτώχευση
Ο οικονομικός φορέας τελεί υπό πτώχευση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού
Έχει υπαχθεί ο οικονομικός φορέας σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο
Tελεί ο οικονομικός φορέας υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το
δικαστήριο;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να
εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην
παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του
εφαρμοστέου εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο
οικονομικός φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού
Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της
συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης
Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Απάντηση:
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Απάντηση:
Ναι / Όχι

Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις
Έχει υποστεί ο οικονομικός φορέας πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε σχέση με την
εν λόγω προηγούμενη σύμβαση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Παρακαλώ αναφέρετε λεπτομερείς πληροφορίες
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών,
απόκτηση εμπιστευτικών πληροφοριών

Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Ο οικονομικός φορέας επιβεβαιώνει ότι: α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, γ) δεν ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς
καθυστέρηση, τα δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον
αναθέτοντα φορέα, και δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, να
αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο
πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις
που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Δ: Άλλοι λόγοι αποκλεισμού που ενδέχεται να προβλέπονται από την εθνική νομοθεσία
του κράτους μέλους της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα
Αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού
Ισχύουν οι αμιγώς εθνικοί λόγοι αποκλεισμού που ορίζονται στη σχετική προκήρυξη
/γνωστοποίηση ή στα έγγραφα της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Απάντηση:
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Σε περίπτωση καταδικης, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη σχετικού λόγου
αποκλεισμού (“αυτοκάθαρση”);
Ναι / Όχι
Περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
Ναι / Όχι
Διαδικτυακή Διεύθυνση
Επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων
Αρχή ή Φορέας έκδοσης
-

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος
μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής
Απάντηση:
Ναι

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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Λήξη

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές
αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, 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 [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] ή
β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική εφαρμογή του
άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας 2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή
ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην αναθέτουσα αρχή ή
τον αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι, ενότητα Α, προκειμένου να
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών που έχουν υποβληθεί στο
Μέρος ΙΙΙ και το Μέρος IV του παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης για
τους σκοπούς της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, όπως καθορίζεται στο Μέρος Ι.
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
Τόπος
Υπογραφή
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