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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 

ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

Βέροια,   5/10/2020 

Αρ. Πρωτ.: 544956(4655) 

Αρ. ΕΣΗ∆ΗΣ: 100372 

ΥΠΟ∆/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΗΜΑΘΙΑΣ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

Ταχ.∆/νση:       Μητροπόλεως 44 

Ταχ.Κώδικας:  59132, Βέροια 

Πληροφορίες:  Σ. Μπίµπου 
Τηλέφωνο:       23313 50224 

Telefax:            23313 50227 
URL:                  imathia.pkm.gov.gr  
E-mail:              bibou.s@imathia.pkm.gov.gr  

ΠΡΟΣ: 

ΚΑΘΕ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ∆ΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ 

Χωρίς δηµοσίευση προκήρυξης, σύµφωνα µε το άρθρο 32 του Ν. 4412/2016, για την ανάθεση 

νέων δροµολογίων µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας ΠΕ Ηµαθίας, για το σχολικό έτος 

2020-2021, προϋπολογισµού 1.138.769,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, συµπεριλαµβανοµένων 

δικαιωµάτων προαίρεσης 20% (CPV: 60130000). 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει. 

2. Τις αριθ. 81320 & 77909/1.12.2016 αποφάσεις του Γενικού Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης 

Μακεδονίας Θράκης(ΦΕΚ 4302/Β/30.12.2016 µε τις οποίες εγκρίθηκε η τροποποίηση του Οργανισµού 

της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (Π.∆ 133/2010, ΦΕΚ 226/τ. Α΄/ 27-12-2010). 

3. Τις αριθ. 570607(7712)/12-9-2019 (Β/3475) και 602161(8148)/25-9-2019 (Β/3745) Αποφάσεις 

Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας σχετικά µε τη µεταβίβαση αρµοδιοτήτων της ΠΚΜ καθώς και 

παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ». 

4. Το Π.∆. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες” 

5. το ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις” 

6. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143/Α/28-6-2014) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας 

(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – ∆ηµόσιο Λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει. 

7. Το άρθρο έβδοµο και το άρθρο ένατο του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α΄/26-10-2012) «Κύρωση της 

Πράξης Νοµοθετικού Περιεχοµένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α΄ 171)», 

µεταφορά αρµοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 
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8. Το άρθρο 2, παρ. 9 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ Α’167) «∆οµή και λειτουργία της Πρωτοβάθµιας και 

∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 

9. Toν N. 4070/2012 (A’ 82), µέρος Β, «Ρύθµιση θεµάτων επιβατικών ∆.Χ. αυτοκινήτων», όπως ισχύει. 

10. Toν N. 2963/2001 (ΦΕΚ 268 Α΄/23-11-2001) «Οργάνωση και λειτουργία των δηµόσιων επιβατικών 

µεταφορών µε λεωφορεία, τεχνικός έλεγχος οχηµάτων και ασφάλεια χερσαίων µεταφορών και άλλες 

διατάξεις». 

11. Το άρθρο 1 του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276 Α΄/19-12-1996) Τροποποίηση του Ν. 711/1977(ΦΕΚ 284 

Α΄) «Περί Ειδικών Τουριστικών Λεωφορείων» και άλλες διατάξεις. 

12. Την υπ’ αριθµ. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018 ) Κ.Υ.Α. των Υπουργών Εσωτερικών –

Παιδείας-Έρευνας και Θρησκευµάτων - Οικονοµικών, Υποδοµών και Μεταφορών «Μεταφορά µαθητών 

δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». 

13. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική 

ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο «Πρόγραµµα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». 

14. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων – Αντικατάσταση του έκτου 

κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

15. Την µε αριθµ. 57654/22.5.5017(ΦΕΚ 1781/Β΄/23.5.2017) Υπουργική Απόφαση «Ρύθµιση 

ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ)» του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης 

16. Το Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014) «∆ιοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις 

Νοµικών Προσώπων και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα – Τροποποίηση ∆ιατάξεων του Π∆ 318/1992 

και λοιπές ρυθµίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (ΦΕΚ 74/Α/26-3-2014). 

17. Τον Ν. 4155/2013 (ΦΕΚ 120/Α) «Εθνικό Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων και άλλες 

διατάξεις», όπως ισχύει. 

18. Την ΥΑ 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του 

Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.)».  

19. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/8-8-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

20. Την αριθµ. 2690/2019 (Α∆Α: ΨΠΥΣ7ΛΛ-ΘΨΑ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής που αφορά 

στην συγκρότηση Α) Επιτροπής Τακτικών-∆ιεθνών ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης, Β) 

Επιτροπής Συνοπτικών ∆ιαγωνισµών και ∆ιαδικασιών ∆ιαπραγµάτευσης και Γ) Επιτροπής Αξιολόγησης 

Ενστάσεων & Προσφυγών», έτους 2020 της ΠΕ Ηµαθίας. 

21. Τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα 

Ηµαθίας για το οικονοµικό έτος 2020 (αρ. απόφ. Περιφ. Συµβ.: 202/2019, Α∆Α: Ψ∆0Λ7ΛΛ-Β95). 
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22. Την αρ. πρωτ. 793200(1660)/19/24-12-2019 (Α∆Α: ΨΡΡΚ7ΛΛ-259) Απόφαση Περιφερειάρχη µε 

θέµα: «Συγκρότηση Περιφερειακής Οµάδας ∆ιοίκησης Έργου (ΠΟ∆Ε) για το συντονισµό και την 

παρακολούθηση της µεταφοράς µαθητών σε Περιφερειακό Επίπεδο». 

23. Τις διατάξεις του άρθρου 33, παρ. 1 του Ν. 4713/2020 (Α/147) «Μεταφορά µαθητών κατά το 

σχολικό έτος 2020-2021». 

24. Την αρ. 117/2020 (Α∆Α: ΨΟΦΙ7ΛΛ-3Φ5, Α∆ΑΜ: 20REQ006129916) Απόφαση Ανάληψης 

Υποχρέωσης. 

25. Την αρ. 1180/2020 (Α∆Α: Ψ∆Σ∆7ΛΛ-ΟΓΒ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ σχετικά 

µε την έγκριση διενέργειας της διαπραγµάτευσης. 

 

ΚΑΛΟΥΜΕ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΕΝ∆ΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΥΣ 

 Σε διαδικασία ∆ιαπραγµάτευσης χωρίς προηγούµενη δηµοσίευση σύµφωνα µε το άρθρο 32 του ν. 

4412/2016 και την αριθµ. 1180/2020 Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της ΠΚΜ για την ανάθεση 

εκτέλεσης νέων δροµολογίων σχολικού έτους 2020-2021, όπως αυτά αποτυπώνονται στους Πίνακες 

του Παραρτήµατος Α, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης.  

Ο συνολικός προϋπολογισµός ανέρχεται σε 1.138.769,40 € πλέον ΦΠΑ και 

συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης 20%, τα οποία θα ασκηθούν, µε απόφαση του 

αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, στην περίπτωση που προκύψει ανάγκη τροποποίησης των 

υφιστάµενων δροµολογίων (µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων, µερική αλλαγή 

διαδροµής κτλ), ή ύπαρξης συνοδού κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.  

Η παρούσα Σύµβαση υποδιαιρείται στα κάτωθι Τµήµατα: 

 

Α/Α Τµήµατος / 
∆ροµολογίου 

Μέγιστο κόστος δροµολογίων  

(156 σχολ. ηµέρες) 

Κόστος µε δικαίωµα 
προαίρεσης 20% 

1 (δροµολ. 1-15) 276.497,52€ 331.797,02€ 

2 (δροµολ. 1-6) 104.860,08€ 125.832,10€ 

3 (δροµολ. 1-3) 26.095,68€ 31.314,82 

4 (δροµολ. 1-5) 53.086,80€ 63.704,16   € 

Μεµονωµένα τµήµατα / 
δροµολόγια από 1 - 72 488.434,44€ 586.121,33€ 

ΣΥΝΟΛΑ (ΑΝΕΥ ΦΠΑ) 948.974,52€ 1.138.769,40€ 

ΣΥΝΟΛΑ ΜΕ ΦΠΑ 24% 1.176.728,4€ 1.412.074,00€ 
 

• ΤΜΗΜΑ 1 – ∆ροµολόγια 1 έως 15 (προκηρύσσονται ως Οµάδα): ∆ροµολόγια µεταφοράς 

µαθητών εντός αστικής περιοχής ∆ήµου Βέροιας. 

• ΤΜΗΜΑ 2 – ∆ροµολόγια 1 έως 6 (προκηρύσσονται ως Οµάδα): ∆ροµολόγια µεταφοράς µαθητών 

υπεραστικής περιοχής Βέροιας. 
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• ΤΜΗΜΑ 3 – ∆ροµολόγια 1 έως 3 (προκηρύσσονται ως Οµάδα): ∆ροµολόγια µεταφοράς µαθητών 

υπεραστικής περιοχής Νάουσας.  

• ΤΜΗΜΑ 4 – ∆ροµολόγια 1 έως 5 (προκηρύσσονται ως Οµάδα): ∆ροµολόγια µεταφοράς µαθητών 

υπεραστικής περιοχής Αλεξάνδρειας. 

• ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ – ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 1 έως 72 (προκηρύσσονται ανά δροµολόγιο): 

∆ροµολόγια µεταφοράς µαθητών µε Ε∆Χ Οχήµατα. 

 

Για τα Τµήµατα 1 – 4, γίνονται δεκτές προσφορές µόνο από υποψηφίους αναδόχους που καλύπτουν το 

σύνολο των δροµολογίων του κάθε τµήµατος και όχι µέρος αυτών, άλλως δε λαµβάνονται υπόψη. Για τα 

µεµονωµένα δροµολόγια / Τµήµατα 1 - 72  οι προσφορές υποβάλλονται ανά δροµολόγιο. Προσφορές 

µπορούν να υποβληθούν και για περισσότερα του ενός δροµολόγια, ή και για το σύνολο των 

δροµολογίων.  

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των µεταφορικών µέσων για την εκτέλεση των 

δροµολογίων, όπως αυτά προβλέπονται στην παρούσα, σύµφωνα µε τους τύπους των οχηµάτων όπως 

αυτά κατηγοριοποιούνται στο παράρτηµα της υπ’ αριθµ. 50025/2018 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. 

και σύµφωνα µε τον οποίο υπολογίζεται η µέγιστη αποζηµίωση του οικείου δροµολογίου, δεν κωλύει την 

υποβολή προσφοράς και από κατόχους άλλων τύπων µεταφορικών µέσων, σύµφωνα µε την ως άνω 

κατηγοριοποίηση, αρκεί τα µέσα αυτά να υπερκαλύπτουν τον αριθµό των µεταφερόµενων µαθητών, για 

τα συγκεκριµένα δροµολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από την Πρόσκληση. 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 την Πρόσκληση, µε βάση τον 

προβλεπόµενο από την Πρόσκληση προσφορότερο τύπο µεταφορικού µέσου. 

Αναφορικά µε τα Ε∆Χ οχήµατα πρέπει να τηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί της έδρας – 

διοικητικής µονάδας και ειδικότερα κατ’ εφαρµογή των διατάξεων της παρ. 8 του άρθρου 82 του ν. 

4070/2012, ΦΕΚ Α’82 όπως ισχύει περί της προµίσθωσης Ε∆Χ αυτοκινήτου, και του άρθρου 83 περί της 

έδρας – διοικητικής µονάδας των Ε∆Χ, ήτοι τη διοικητική ή την ενιαία διοικητική µονάδα για την 

εξυπηρέτηση της οποίας δίνεται το δικαίωµα κυκλοφορίας του Ε∆Χ αυτοκινήτου (βλ. σχετικό έγγραφο 

του Υπουργείου Υποδοµών και Μεταφορών µε Α∆Α: 619Ω465ΧΘΞ-ΡΜ4). 

Η διάρκεια της σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως τις 30/6/2021. Σε περίπτωση 

ανάδειξης αναδόχων και υπογραφής συµβάσεων κατόπιν ολοκλήρωσης διαγωνιστικής 

διαδικασίας, οι συµβάσεις που θα προκύψουν από την παρούσα διαδικασία διαπραγµάτευσης 

λύονται αυτοδίκαια.  

  Η ∆ιαπραγµάτευση θα πραγµατοποιηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος 

Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ), µέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Συστήµατος. Οι προσφορές υποβάλλονται µέχρι την καταληκτική 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα, στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα 

µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 15 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β) και στον Ν. 4412/2016. 
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ 

ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΣΤΗ 

∆ΙΑ∆ΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΤΟΥ 

ΕΣΗ∆ΗΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & 

ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

www.promitheus.gov.gr 5/10/2020 5/10/2020, 16:00 11/10/2020, 23:59 

 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής προσφοράς στο Σύστηµα. 

Η διαπραγµάτευση θα διεξαχθεί από την αρµόδια επιτροπή τακτικών – διεθνών διαγωνισµών και 

διαδικασιών διαπραγµάτευσης της Π.Ε. Ηµαθίας, η οποία γνωµοδοτεί προς την Οικονοµική Επιτροπή 

της ΠΚΜ, η οποία λαµβάνει τις σχετικές µε τη διαδικασία αποφάσεις, ως αρµόδιο όργανο διεξαγωγής και 

κατακύρωσης κάθε µορφής δηµοπρασιών και διαγωνισµών. 

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

µέσω των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας, 

αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθµ. 50025/2018).  

Η παρούσα Πρόσκληση µε όλα τα παραρτήµατα διατίθεται µόνο σε ηλεκτρονική µορφή µέσω του 

διαδικτύου στις διευθύνσεις www.promitheus.gov.gr και imathia.pkm.gov.gr. Κάθε πληροφορία σχετικά 

µε τους όρους της ∆ιαπραγµάτευσης θα παρέχεται από την αρµόδια Υποδιεύθυνση Οικονοµικού-

Ανθρωπίνων Πόρων, Τµήµα Προµηθειών της ΠΕ Ηµαθίας, στα τηλ. 23313 50224, 122.  

Η συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ µέρους του υποψηφίου, 

των όρων διενέργειας της διαπραγµάτευσης, στο σύνολό τους. 

 

1. ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ –ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

   Κριτήριο αξιολόγησης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει της 

τιµής (άρθρο 86 του Ν.4412/2016). 

 

2. ∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

Οι προσφέροντες και σε περίπτωση ενώσεων, τα µέλη αυτών, µπορούν να είναι φυσικά ή νοµικά 

πρόσωπα εγκατεστηµένα σε: 

α) Κράτος - µέλος της Ένωσης, 

β) Κράτος – µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ΕΟΧ 

γ) Τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη συµφωνία δηµοσίων συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού 

Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Ν. 2513/1997. 

∆) Τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση (γ) της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεση δηµοσίων συµβάσεων. 

  Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λάβουν ορισµένη νοµική µορφή προκειµένου 

να υποβάλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν 
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κατακυρωθεί σε αυτή η σύµβαση και εφόσον η λήψη ορισµένης νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την 

ορθή εκτέλεση της σύµβασης. 

  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της 

ευθύνονται έναντι της Αναθέτουσας Αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. Σε περίπτωση ανάθεσης της 

σύµβασης στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύµβασης. 

   Για τη συµµετοχή στην διαπραγµάτευση, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να 

διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή, χορηγούµενη από πιστοποιηµένη αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής 

και να έχουν εγγραφεί στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ-∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που περιγράφεται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 

(ΦΕΚ 1924/Β). 

 

3. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία 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: 

 

1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αµετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους:  

α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-

πλαίσιο 2008/841/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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/∆ΕΥ 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 
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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/∆ΕΥ 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 

αµετάκλητη 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 ∆ιευθύνοντα 

Σύµβουλο, καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού 

Συµβουλίου. 

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

εδαφίων αφορά στους νόµιµους εκπροσώπους τους. 

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 οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι 

υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια 

όσο και την επικουρική ασφάλιση. 

∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε 

υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή τους
1
.  

Κατ' εξαίρεση, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την 

παράγραφο 2, περ. (α) και (β) 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 υποβολή αίτησης συµµετοχής 

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/∆1632/2011 (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.  

3. Σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:  

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/20162
,  

(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 

                                                           

1
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. Σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται 

στο ΕΕΕΣ. 
2
 Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα κατά την 

έννοια της περίπτωσης θ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73. Πρβλ. άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2106, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 1 του ν. 4497/2017. 
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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 λειτουργίας
3
,  

(γ) εάν 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 2.2.9.2 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. 

4. Ο οικονοµικός φορέας 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.  

5. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις 

παραγράφους 1, 2. γ)
4
 και 3 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 

                                                           

3
 Σχετική δήλωση του οικονομικού φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ, καθώς και στα μέσα απόδειξης που προβλέπονται 

στο Στάδιο Β’ της παρούσας.  
4
  Πρβλ. παράγραφο 1 του άρθρου 74 ν.4412/2016, η οποία τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 περ. 10 του ν. 4497/2017. 
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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 
5
. 

6. 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. 

7. 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. 

8. Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από την παρούσα διαδικασία, εάν συντρέχουν οι 

προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς 

εθνικός λόγος αποκλεισµού) 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

Α. Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας  

Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη παρούσα διαδικασία απαιτείται να ασκούν 

επαγγελµατική δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης.  

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 µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη 

Σ∆Σ, 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.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) 

ή άδεια άσκησης επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών  σε ισχύ, ανάλογα µε τον τύπο του 

οχήµατος.  

β) Τα νοµικά πρόσωπα, να είναι εγγεγραµµένα στο αρµόδιο επαγγελµατικό Μητρώο, κατά περίπτωση.  

                                                           

5
 Πρβλ παρ. 7 άρθρου 73 ν. 4412/2016.   
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Οι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ισοδύναµες άδειες 

επαγγελµατικής καταλληλότητας της χώρας εγκατάστασης. 

 

Β. Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα  

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για τη συµµετοχή στην παρούσα 

διαδικασία, οι οικονοµικοί φορείς απαιτείται όπως διαθέτουν: 

α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν. 

β) ασφαλιστήρια συµβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν.  

γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν. 

δ) άδειες οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς που θα χρησιµοποιηθούν, όπου για τους οδηγούς 

λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθµός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό 

Επαγγελµατικής Ικανότητας). Επιπλέον, στην περίπτωση που χρησιµοποιήσει οδηγούς Ε.∆.Χ., αυτοί 

πρέπει να είναι κάτοχοι της ειδικής άδειας οδήγησης. 

(ε) Οι οδηγοί των οχηµάτων και οι συνοδοί των µαθητών πρέπει να είναι υγιείς, σύµφωνα µε τα 

σχετικώς οριζόµενα, στην αρ. 4959/24-1-2019 Εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) 

Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συµµετοχής από ένωση οικονοµικών φορέων, οι ως άνω 

απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από όλα τα µέλη της ένωσης. 

 

Γ. Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  

Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια τα σχετικά µε την τεχνική και επαγγελµατική 

ικανότητα, να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών τους 

µε αυτούς. 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.  

Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των 

συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 

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. 

 

5. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Τα 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 εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική 
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υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της 

υπογραφής.  

Οι προσφορές υποβάλλονται ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέσα στην 

προθεσµία που ορίζεται από την παρούσα Πρόσκληση, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον Ν. 

4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υ.Α. 56902/215/2017. Τα περιεχόµενα του ανωτέρω 

ηλεκτρονικού φακέλου ορίζονται ως εξής:  

(α) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

(β) ένας (υπο)φάκελος µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά».  

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). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και 

δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα 

προβλέπεται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των 

πρωτοτύπων. 

Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών θα γίνεται στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της 

Αναθέτουσας Αρχής, µε διαβιβαστικό, και θα έχει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

� «∆ικαιολογητικά συµµετοχής – Τεχνικής Προσφοράς»  

� Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων 

Τµήµα Προµηθειών 

Μητροπόλεως 44, Βέροια, Τ.Κ. 59132 

� Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της Πρόσκλησης. 

� Η καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών. 

� Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. 

κ.λ.π.). 

 

■ (α) Περιεχόµενο (υπο)φακέλου «∆ικαιολογητικά συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά»:  

 Περιλαµβάνει την εγγύηση συµµετοχής και όλα τα απαιτούµενα από την παρούσα ∆ικαιολογητικά 

Συµµετοχής, καθώς και την τεχνική προσφορά. Υποβάλλονται από τον οικονοµικό φορέα ηλεκτρονικά σε 

µορφή αρχείου .PDF και εφόσον έχουν συνταχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη προηγµένη 

ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών 
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σύµφωνα µε την παρ. 3 του άρθρου 8 της Υ.Α. 56902/215/2-6-2017 (ΦΕΚ 1924/Β), χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής.  

Συγκεκριµένα, στον προαναφερόµενο (υπο)φάκελο περιλαµβάνονται: 

 

∆ικαιολογητικά συµµετοχής: 

I. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του 

άρθρου 79 του ν. 4412/2016. 

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 ΕΣΗ∆ΗΣ και αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας Πρόσκλησης (Παράρτηµα Γ).  

Το εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται σύµφωνα µε τις αναρτηµένες στον ως άνω διαδικτυακό τόπο 

οδηγίες- ανακοίνωση της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίου και Προστασίας Καταναλωτή του Υπουργείου 

Οικονοµίας και Ανάπτυξης  “Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ESPD)”  

Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΣ για κάθε 

οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση. 

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 είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού 

φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισµού του Άρθρου 3, παρ. 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.  

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 τη συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης. 

Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν από την υποβολή του6. 
 

Σηµείωση σχετικά µε τη συµπλήρωση του ΕΕΕΕΣ: Το Πεδίο του ΕΕΕΕΣ στο Μέρος ΙΙ, Ενότητα Α 

που αφορά στην εγγραφή του οικονοµικού φορέα σε επίσηµους καταλόγους, σηµειώνεται ότι δεν 

υφίσταται επί του παρόντος εθνικός επίσηµος κατάλογος (το Γ.Ε.ΜΗ δεν συνιστά επίσηµο κατάλογο 

κατά τις διατάξεις του άρθρου αυτού). Κατά συνέπεια, κατά τη συµπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. δεν πρέπει να 

συµπληρωθεί από τους οικονοµικούς φορείς το εν λόγω πεδίο. 

 

                                                           

6
  Πρβλ. και άρθρο 79Α παρ. 4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 παρ. 6 του ν. 4605/2019 (52

 
Α’) 

και το άρθρο 56 παρ. 1 ν. 4609/2019 (Α’ 67). 
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II. Εγγύηση συµµετοχής που εκδίδεται υπέρ του συµµετέχοντος, σε ποσοστό 0,5% επί της 

προεκτιµούµενης αξίας της σύµβασης, εκτός Φ.Π.Α. (συµπεριλαµβανοµένου του δικαιώµατος 

προαίρεσης), υπολογιζόµενου επί του προϋπολογισµού του δροµολογίου ή των δροµολογίων, για 

το οποίο ή για τα οποία υποβάλλει προσφορά (τα ποσά των απαιτούµενων εγγυητικών συµµετοχής 

για κάθε Τµήµα ή µεµονωµένο δροµολόγιο έχουν υπολογιστεί και περιλαµβάνονται στους Πίνακες 

του Παραρτήµατος). Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής περιλαµβάνει όλα τα αναγκαία στοιχεία, 

σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (όπως τροποποιήθηκε και 

ισχύει). Υποβάλλεται από τον συµµετέχοντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου .pdf και προσκοµίζεται 

από αυτόν σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική 

υποβολή. Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη 

του χρόνου ισχύος της προσφοράς. 

 

Τεχνική Προσφορά 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στη 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.  

Η Τεχνική Προσφορά, εκτός από τα παραπάνω, πρέπει να περιλαµβάνει Υπεύθυνη ∆ήλωση του 

προσφέροντος, στην οποία θα δηλώνονται o αριθµός κυκλοφορίας και ο αριθµός των θέσεων των 

λεωφορείων, των ∆.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των 

δροµολογίων για τα οποία υποβάλλει προσφορά, σύµφωνα µε την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. 

 

(β) Περιεχόµενα υποφακέλου «οικονοµικής προσφοράς» 

Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά στον υποφάκελο «Οικονοµική Προσφορά».  

Η οικονοµική προσφορά συντάσσεται συµπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρµα του 

συστήµατος. Στη 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. 

Επειδή η οικονοµική προσφορά δεν αποτυπώνεται στο σύνολό της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες 

του συστήµατος, πρέπει, επί ποινή αποκλεισµού, να συνταχθεί και κατά το Υπόδειγµα του 

Παραρτήµατος Β. Ο προσφέρων θα επισυνάψει ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό 

αρχείο, σε µορφή pdf.  

Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι 

συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες 
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πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και 

εµφανίζονται στην εκτύπωση. 

Η τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες 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 και η οποία είναι µικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει 

σύµφωνα µε την Κ.Υ.Α. 50025 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018 ) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από 

τις Περιφέρειες». 

Η αναγραφή της τιµής σε ευρώ, µπορεί να γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, εφόσον χρησιµοποιείται 

σε ενδιάµεσους υπολογισµούς. Το γενικό σύνολο στρογγυλοποιείται σε δυο 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. 

Για κάθε οµάδα δροµολογίων η προσφορά πρέπει να έχει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης  

Το ίδιο ισχύει και για τα µεµονωµένα δροµολόγια που αποτελούνται από περισσότερες διαδροµές. 

Στην τιµή περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα µεταφοράς, η δαπάνη του 

συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, όπως ισχύει από την 

κείµενη νοµοθεσία κάθε φορά. 

Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής πλην της προβλεπόµενης από την ΚΥΑ 

αναπροσαρµογής λόγω τιµής καυσίµου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

Οι τελικές τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή της σύµβασης 

µέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόµενες  παρατάσεις της. 

Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από τον ίδιο τον πάροχο των υπηρεσιών (σε περίπτωση 

φυσικού προσώπου), ή το νόµιµο εκπρόσωπο και σε περίπτωση σύµπραξης ή κοινοπραξίας, είτε από 

όλα τα µέλη της νοµίµως εκπροσωπούµενα, είτε από τον κοινό εκπρόσωπο. 

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 

διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη µεταφορά των µαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. Η 

δήλωση του τρόπου εκτέλεσης κατά τα προαναφερόµενα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά το 

στάδιο υποβολής της οικονοµικής προφοράς, ώστε να διαπιστώνεται η δυνατότητα αυτή και να 

εγκρίνεται από την αρµόδια Επιτροπή.  

Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος που θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και κατά 

συνέπεια τη χαµηλότερη τιµή. 

 

6. ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους υποψηφίους για εκατόν ογδόντα (180) ηµέρες από την 

επόµενη της διενέργειας της διαπραγµάτευσης. 
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Η ισχύς των προσφορών µπορεί να παραταθεί εγγράφως, εφόσον ζητηθεί από την Αναθέτουσα 

αρχή, πριν από τη λήξη τους και µε ανώτατο όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε το παραπάνω 

προβλεπόµενο. 

 

7. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 

 Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει στις 12/10/2020 ώρα 9:00 πµ µέσω των 

αρµόδιων πιστοποιηµένων στο σύστηµα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, ακολουθώντας κατά 

περίπτωση τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική αποσφράγιση των υποφακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση των υποφακέλων «Οικονοµική Προσφορά». 

 Αµέσως µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – 

Τεχνική Προσφορά», οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 

περιεχόµενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν. Οµοίως, µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των 

(υπο)φακέλων «Οικονοµική Προσφορά», οι προσφέροντες των οποίων οι οικονοµικές προσφορές 

αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόµενο των προσφορών που 

αποσφραγίσθηκαν προκειµένου να λαµβάνουν γνώση των τιµών που προσφέρθηκαν. 

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. 

 

8. ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

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) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο (Επιτροπή Αξιολόγησης) καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές 

µαζί µε  τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το 

οποίο υπογράφεται από τα µέλη του οργάνου.  

β) Στη συνέχεια η Επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύµφωνα µε τους 

όρους των εγγράφων της σύµβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή των τεχνικών προσφορών µε βάση το 

κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της σύµβασης. Τα ανωτέρω υπό στοιχεία α και β στάδια µπορεί να 

γίνονται και ενιαία. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισµένοι φάκελοι µε τα οικονοµικά στοιχεία των προσφορών, µετά την 

ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την 

ηµεροµηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές 

κατά τα προηγούµενα ως άνω στάδια α΄ και β΄ οι φάκελοι της οικονοµικής προσφοράς δεν 
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αποσφραγίζονται αλλά τηρούνται από την αναθέτουσα αρχή µέχρι την οριστική επίλυση τυχόν διαφορών 

που προκύψουν από την ως άνω διαδικασία σύµφωνα.  

δ) Η Επιτροπή Αξιολόγησης προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών και συντάσσει 

πρακτικό στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των 

προσφορών µε βάση το οριζόµενο µε την παρούσα κριτήριο ανάθεσης και την ανάδειξη του 

προσωρινού αναδόχου. 

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 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 Αξιολόγησης και παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.  

Τα αποτελέσµατα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται µε απόφαση του αποφαινόµενου 

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, η οποία κοινοποιείται  στους προσφέροντες µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ.  

 

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή. 

 

9. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΥ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική πρόσκληση 

µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 

ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών  από την κοινοποίηση της 

σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης
7
 και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα 

που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των κάτωθι 

δικαιολογητικών: 

 

I. Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή 

διοικητική αρχή της χώρας εγκατάστασης, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την 

υποβολή του, από το οποίο προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση 

για κάποιο από τα αδικήµατα του άρθρου 73, παρ. 1 του Ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα 

στην παρ. 1 του Άρθρου 3 της παρούσας. 

  

II. Πιστοποιητικό της ∆ιεύθυνσης Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης 

Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από 

το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού 
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φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής 

προσφορών. 

Σηµείωση: Επειδή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού δεν είναι δυνατό να υλοποιηθεί καθώς είναι 

προς ολοκλήρωση η διαδικασία υλοποίησης σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ, επί του 

παρόντος αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται 

επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση του πιστοποιητικού
8
. 

 

III. Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής 

του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) µήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση, ή σε 

διαδικασία εξυγίανσης, ή ειδικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης, ή πτωχευτικού 

συµβιβασµού ή αναστολής επιχειρηµατικής δραστηριότητας ή οποιασδήποτε ανάλογης 

κατάστασης που προβλέπεται από εθνικές διατάξεις νόµου.  

Σηµείωση: 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. 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 ∆ηµοσίων Εσόδων
9
. 

 

IV. Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, που να είναι εν ισχύ κατά το 

χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει 

εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήµεροι 

ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κυρίας και 

επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. 

 

V. Για την απόδειξη της επαγγελµατικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν 

πιστοποιητικό / βεβαίωση του οικείου επαγγελµατικού µητρώου της χώρας εγκατάστασης. Οι 

εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, κατά περίπτωση τα ακόλουθα: 

                                                                                                                                                                                                      

7
 Πρβλ. άρθρο 103 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 43, παρ. 12, περ. α του ν.4605/2019. 

8
  Πρβλ. άρθρο 376 παρ. 17 του ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 46, περ. α’ του ν. 4605/2019.  

9 Με εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης”, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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α) Τα νοµικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο 

αρµόδιο επαγγελµατικό Μητρώο, κατά περίπτωση   

β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, ή άδεια άσκησης 

επαγγέλµατος οδικού µεταφορέα επιβατών  σε ισχύ, ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος.   

 

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες 

πριν από την υποβολή τους
10 εκτός αν, σύµφωνα µε τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν 

συγκεκριµένο χρόνο ισχύος. 

 

VI. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:  

 

(α) Ευκρινή φωτοαντίγραφα της άδειας κυκλοφορίας των οχηµάτων (λεωφορείων, ∆.Χ. επιβατικών, 

ΤΑΞΙ κλπ) που θα χρησιµοποιηθούν για την εκτέλεση των δροµολογίων.  

 

(β) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν (σε ευκρινή 

φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται από τους φορείς της παρ.α του άρθρου 1του ν.4250/2014 π.χ ∆ηµόσια 

Κ.Τ.Ε.Ο ή επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένων, αν εκδίδονται από 

άλλους φορείς ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέµενα λεωφορεία 

διασφαλίζουν την ασφαλή µεταφορά των µαθητών) 

(γ) Επικυρωµένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωµένων ασφαλιστηρίων 

συµβολαίων, σε ισχύ για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν 

(δ) Σε περίπτωση µίσθωσης ή παραχώρησης οχήµατος, συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχωρητήριο, 

όπου στην τελευταία περίπτωση απαιτείται, µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

δικαιολογητικών, υπεύθυνη δήλωση του ιδιοκτήτη του οχήµατος, θεωρηµένη για το γνήσιο της 

υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα για όλη την διάρκεια της σύµβασης µέχρι την 

πλήρη εκτέλεση αυτής, η οποία να έχει εκδοθεί έως δεκαπέντε ηµέρες (15) πριν από την κατάθεση της 

προσφοράς. 

(ε) Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχηµάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη του οχήµατος, 

θεωρηµένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιµοποίηση του 

οχήµατος από τον υποψήφιο ανάδοχο για τη µεταφορά µαθητών, για όλη τη διάρκεια της σύµβασης 

µέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

(στ) άδειες οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς που θα χρησιµοποιηθούν (για τους οδηγούς 

λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθµός ΠΕΙ - Πιστοποιητικό 

Επαγγελµατικής Ικανότητας). Επιπλέον για του οδηγούς Ε.∆.Χ. ευκρινές φωτοαντίγραφο της ειδικής 

άδειας οδήγησης. 
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VII. Για την απόδειξη της νόµιµης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός φορέας 

είναι νοµικό πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείµενη νοµοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και 

τις µεταβολές της σε αρµόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκοµίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας 

εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την 

υποβολή του. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και 

νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση 

∆.Σ. σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του οικονοµικού φορέα), 

συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν 

κατά την υποβολή τους. 

Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και των µεταβολών του νοµικού προσώπου, εφόσον 

αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ), αρκεί η 

υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Στις λοιπές 

περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα νόµιµης σύστασης και µεταβολών (όπως 

καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του 

οικονοµικού φορέα), συνοδευόµενα από υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν 

να ισχύουν κατά την υποβολή τους. 

Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύσταση  του οικονοµικού φορέα, 

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. 

 

VIII. Πιστοποιητικό υγείας των συνοδών που θα χρησιµοποιηθούν, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο 

Παράρτηµα Ι της Υ.21α Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β’ 3758), όπως τροποποιήθηκε µε την αρ. 

∆1α/Γ.Π.οικ. 43289/5-6-2018 (ΦΕΚ Β’ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 

 

IX. Υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχηµάτων µεταφοράς 

µαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεµφθεί για κανένα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ 

50025/2018 αδικήµατα καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή 

µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές 

καταστάσεις
11

. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

 

                                                                                                                                                                                                      

10
  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.  
11

  Πρβλ. Σημείο 8 της Εγκυκλίου υπ’ αριθμ. 2/2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (αριθμ. πρωτ. 4959/24.1.2019) με θέμα 

«Διευκρινήσεις επί της υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 Κοινής Υπουργικής Απόφασης “Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες”» (ΑΔΑ ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3). 
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X. Υπεύθυνη ∆ήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι: 

(α) ∆εν έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016. 

(β) ∆εν συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016  

(γ) ∆εν έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης. 

(δ) ∆εν έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

Αναθέτουσας Αρχής, δεν έχουν αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους 

αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη διαδικασία σύναψης σύµβασης και δεν έχουν παράσχει εξ’ 

αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που 

αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση. 

(ε) ∆εν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο της 

σύµβασης ή σε σχέση µε την επαγγελµατική τους ιδιότητα. 

(στ) ∆εν έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισµού από διαγωνισµούς δηµοσίων 

συµβάσεων, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

(ζ) δεν έχει συνάψει συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε σκοπό τη στρέβλωση του 

ανταγωνισµού. 

(η) δεν 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. 

 

XI. Τα δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών12
, 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, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές  είναι ονοµαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως 

τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του
13

, 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 

                                                           

12
 Πρβλ. άρθρο 8 ν. 3310/2005 και π.δ. 82/1996, εφόσον εφαρμόζονται, βάσει της εκτιμώμενης αξίας του ΔΣΑ   

13
  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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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. ∆ύναται, ωστόσο, να  

αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η εταιρεία 

αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής 

απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά για 

την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005»  

 

Οι ενώσεις που υποβάλλουν κοινή προσφορά υποβάλλουν τα ως άνω δικαιολογητικά για κάθε 

προµηθευτή που συµµετέχει στην ένωση. 

 

Τα ανωτέρω 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, κατά τις διατάξεις του ν. 

4250/2014. 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. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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. 

Αν µετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 

διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκοµισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο 

προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών αίτηµα προς την Επιτροπή 

∆ιαγωνισµού 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 
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αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί 

για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές. 

Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 

τους. 

Ο σφραγισµένος φάκελος των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου θα γίνεται στην υπηρεσία 

πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, µε διαβιβαστικό, και θα έχει εξωτερικά τις εξής ενδείξεις: 

� «∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου»  

� Πλήρης τίτλος της αρµόδιας Υπηρεσίας: 

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας 

Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας 

Υποδιεύθυνση Οικονοµικού – Ανθρωπίνων Πόρων 

Τµήµα Προµηθειών 

Μητροπόλεως 44, Βέροια, Τ.Κ. 59132 

� Ο πλήρης τίτλος και ο αριθµός της ∆ιακήρυξης. 

� Τα πλήρη στοιχεία του Προσφέροντα (ονοµατεπώνυµο, ∆ιεύθυνση, Τηλέφωνο, Α.Φ.Μ. κ.λ.π.). 

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, 

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 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 και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι 

την ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου 

(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.  

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 τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 της παρούσας, η διαδικασία µαταιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη από την 

Επιτροπή πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα 

ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής (Οικονοµική 
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Επιτροπή) για τη λήψη απόφασης είτε για την ανάθεση της σύµβασης είτε για την απόρριψη της 

προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε για τη µαταίωση της διαδικασίας.  

Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής 

επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης. 

 

∆ιευκρινίσεις σχετικά µε τα δικαιολογητικά προσωρινού µειοδότη: 

• Γίνονται δεκτά τα ήδη κατατεθειµένα πρωτότυπα ή αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα των 

ανωτέρω δικαιολογητικών που πρέπει να υποβάλλονται σύµφωνα µε την παρούσα, εφόσον αυτά 

έχουν ήδη υποβληθεί σε προηγούµενη διαδικασία και βρίσκονται στο αρχείο της υπηρεσίας, µε 

την προϋπόθεση ότι παραµένουν σε ισχύ σύµφωνα µε τα ως άνω οριζόµενα. Αυτό πρέπει να 

αποδεικνύεται µε σχετική Υπεύθυνη ∆ήλωση. 

• Αναφορικά µε το θέµα της επικύρωσης αντιγράφων εγγράφων, για το σύνολο των απαιτούµενων 

από την παρούσα Πρόσκληση δικαιολογητικών και στοιχείων της προσφοράς, ισχύουν οι 

διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74/26-3-2014).  

• Γίνονται αποδεκτές: 

− οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν συνταχθεί 

έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,  

− οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για 

την υποβολή των δικαιολογητικών.  

 

10. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 Μετά την αξιολόγηση των δικαιολογητικών και την ανάδειξη των µειοδοτών, 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, µέσω του 

ΕΣΗ∆ΗΣ. Η υπογραφή των Συµβάσεων θα ολοκληρωθεί µετά την επέλευση των εννόµων 

αποτελεσµάτων της απόφασης κατακύρωσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 3 του άρθρου 105 

του Ν. 4412/2016: 

α) άπρακτη πάροδος των προθεσµιών άσκησης των προβλεπόµενων στην παρούσα βοηθηµάτων 

και µέσων στο στάδιο της προδικαστικής και δικαστικής προστασίας και από τις αποφάσεις αναστολών 

επί αυτών,  

β) ολοκλήρωση του προσυµβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο 

γ) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 

έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα στο 

άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του 

οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ιδίου νόµου και µόνον στην περίπτωση του 

προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. 

Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή ∆ιαγωνισµού, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύµβαση.  
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Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, 

θέτοντάς του προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες 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 η κατακύρωση, µε την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την  αµέσως επόµενη πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.  

Οι ανάδοχοι του έργου υποχρεούνται, κατά την υπογραφή της οικείας σύµβασης, και µόνο εφόσον η 

αξία της σύµβασης είναι άνω των 20.000 ευρώ να καταθέσουν εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, 

κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 72, παρ. 1(β), 3 και 4 του Ν. 4412/2016, ισχύος δύο µήνες µετά τη λήξη 

του συµβατικού χρόνου του έργου, ήτοι έως τις 31/8/2021, το ύψος της οποίας καθορίζεται σε 

ποσοστό 5% της συνολικής συµβατικής αξίας χωρίς το Φ.Π.Α. 

 

11. ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

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 αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που 

δικαιολογούν το αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής 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 ΚΗΜ∆ΗΣ.  

Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 

δεκαπέντε (15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης. 

Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

ΕΣΗ∆ΗΣ 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 πιστοποιητικών. 
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Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 

προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, 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 ∆ΕΝ κωλύουν τη 

σύναψη της σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Επίσης, η άσκηση της 

προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν και 

γίνουν αποδεκτά προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ: 

• 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. 4412/2016. 

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην 

περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016. 

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 προσφυγής. 

Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής 

από την ΑΕΠΠ. 

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. 

 

12. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑΣ 

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 ∆ιαγωνισµού. 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.  
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13. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ- ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ 

ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ  

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.∆.Ε.) = (Α.Σ.Α.∆.) x [(Μ.Κ.∆.Ε.)/(Μ.Κ.∆.∆.)] 

 

Όπου: 

Ν.Κ.∆.Ε.  = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης 

Α.Σ.Α.∆  = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του 

Παραρτήµατος µε τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση 

Μ.Κ.∆.∆.. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος µε 

τιµή καυσίµου µε την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση.  

Για τα ∆Χ Επιβατικά  το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται. 

 

2. Σε περίπτωση αναπροσαρµογής τµήµατος λόγω τροποποίησης δροµολογίου το νέο συµβατικό 

κόστος για κάθε δροµολόγιο του τµήµατος που τροποποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την 

παρακάτω σχέση: 

     Για λεωφορεία και ∆Χ Επιβατικά 

(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.)x [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)]  

Όπου:  

Ν.Σ.Α.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Α.Σ.Α.∆  = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου 

Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου 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 Πρόσκλησης  

Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου 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 Πρόσκλησης.  

3. 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 

απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της αρ. 

50025/2018 Κ.Υ.Α.  
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4. 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 Κεντρικής Μακεδονίας – 

Περιφερειακή Ενότητα Ηµαθίας. 

5. Τα έξοδα µεταφοράς και οι κρατήσεις επί της συνολικής συµβατικής αξίας βαρύνουν τον µεταφορέα  

όπως ισχύουν κάθε φορά. 

6. ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στους µεταφορείς: 

• Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το 

∆ιευθυντή του σχολείου.  

• Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του 

διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή 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. 

7. 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 και τις κείµενες σχετικές 

διατάξεις, µεταφορά των µαθητών. 

 

 

14. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

• Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση µαθητών. Το µεταφορικό µέσο θα 

παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά 

αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να 

ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης.  

• 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. 

• ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα. 

• Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και 

στο πίσω µέρος του αυτοκινήτου τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

• 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. 
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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 «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων 

που µεταφέρουν µαθητές 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.  

• Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις 

σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.  

• Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές οφείλουν να είναι συνεργάσιµοι, να συµπεριφέρονται µε 

ευγένεια στους µαθητές και να πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆ιευθυντών 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. 

• Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που 

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών 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 ∆/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. 

• Οι συνοδοί που χρησιµοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δροµολόγιο, 

σύµφωνα µε το άρθρο 10 της Κ.Υ.Α. 50025 (ΦΕΚ 4217/Β΄/26-9-2018 ), οφείλουν να έχουν υποβληθεί σε 

προληπτικό ιατρικό έλεγχο και να µην έχουν καταδικαστεί για αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2 

του άρθρου 10. 

• 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 συµβατικό χρόνο της 

σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους 

καθ’ όλη 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 
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• 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 ∆/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 όλο 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. 

• Η µη τήρηση των προϋποθέσεων της παρούσας, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και 

ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συµβάσεως και των εξ’ αυτής 

απορρεουσών συνεπειών. Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την 

Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά  και µόνο 

τυχόν ευθύνες.  

• Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή 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. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως 

καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 

Αρχής, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του 

αναδόχου. 

• Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή 

οι ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο 

συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό 

προορισµό τους. 

• Οι συµβάσεις δύνανται να τροποποιηθούν µετά την υπογραφή τους, µε µονοµερή απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά 

την έναρξη εκτέλεσής τους, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές 

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. 

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

κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας 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.). 
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• 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 ∆ιευθυντή του σχολείου, τους 

γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της 

παρούσης. 

• Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή 

εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆ιευθυντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, 

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην 

Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων. 

• 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 και τις κείµενες σχετικές διατάξεις, 

µεταφορά των µαθητών. 

•  Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τα οχήµατα, που έχει δηλώσει στην προσφορά του 

και κατ’ επέκταση στην σύµβαση του για την µεταφορά µαθητών, εκτός αν έχει δηλώσει στην αρµόδια 

Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής την αλλαγή αυτών µε άλλα ισοδύναµα. Το ίδιο ισχύει και στην 

περίπτωση απόκτησης νέου οχήµατος από τον ανάδοχο. 

•  Σε περίπτωση πώλησης ή µεταβίβασης του οχήµατος πριν ή κατά την διάρκεια της σύµβασης, ο 

πωλητής  υποχρεούται να: 

-ενηµερώσει εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5) ηµέρες πριν από την αγοραπωλησία την αρµόδια 

Υπηρεσία Παρακολούθησης του έργου. 

• -προσθέσει όρο στην σύµβαση αγοραπωλησίας ,ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαµβάνει να τηρήσει από 

την ηµεροµηνία υπογραφής της  παραπάνω σύµβασης ,τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την 

συµµετοχή του στην διαγωνιστική διαδικασία ή από την σύµβαση. Σε περίπτωση  που ο παραπάνω 

όρος δεν περιληφθεί στην σύµβαση αγοραπωλησίας, τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου τόσο για 

την θετική όσο και την αποθετική ζηµία της Π.Κ.Μ. 

 

15. ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΩΣ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά 

έκπτωτος
14

 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. 

                                                           

14
  Άρθρο 203 του ν. 4412/2016 
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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 

∆ιευθυντή 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. 

• 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, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες 

από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  

Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος, 

µε αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

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 
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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. 

6.8.2. 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 

• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

6.8.3 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 ∆ιευθυντή του 

σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η 

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

 

Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο η 

ΠΕ Ηµαθίας δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρµόζει τις σχετικές διατάξεις περί 





 34

υποκατάστασης αναδόχου ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη 

συγκεκριµένη σύµβαση. 

 

16. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ - ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης (άρθρο 216 Ν. 4412/2016) και η διοίκηση αυτής θα 

διενεργηθεί από την ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος της ΠΕ Ηµαθίας η οποία και θα εισηγείται  

στο αρµόδιο αποφαινόµενο όργανο (Οικονοµική Επιτροπή) 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.  

Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, µε απόφασή της ορίζει
15

 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  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. 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών θα γίνεται ανά 

µήνα από τον ∆ιευθυντή κάθε σχολείου µε τη σύνταξη βεβαίωσης πραγµατοποίησης των δροµολογίων 

ανά µεταφορέα.  

 

17. ∆ΙΑΚΟΠΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ - ΛΥΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η Περιφέρεια διατηρεί το δυνατότητα διακοπής σύµβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω 

κατάργησης δροµολογίου/ δροµολογίων. Στην περίπτωση αυτή, εφαρµόζονται τα σχετικώς οριζόµενα 

στις οικείες διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών.  

Σε κάθε περίπτωση, εφαρµοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης 

δηµοσίων συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.  

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα για 

ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 3.1 της παρούσας, η Αναθέτουσα αρχή δύναται να 

καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις 

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.  

                                                           

15
  Πρβλ. ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών Κεφ. Γ. αρ. 5 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο 
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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.  

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)  . 

 

Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και 

συνοδηγών των οχηµάτων που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται 

στην παρούσα, 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.   

 

 

 

 

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ 

Π.Ε. ΗΜΑΘΙΑΣ 

 

 

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΑΪΤΖΙ∆ΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΠΙΝΑΚΕΣ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

ΤΜΗΜΑ 1: ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙA ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ∆ΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ  

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,126€ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ     

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
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1 
ΡΑΧΗ ∆.ΣΧ. - ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 
(15:00) (ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο)  8 

µικρο 
λεωφορειο 4,4 1,4 0,00 3,00 0,0 1 4,40 45,46 156 

     
7.091,76    

                  
8.510,11    

2 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (CAMP) - 
16o ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. ΒΕΡΟΙΑΣ 
ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 18 

µικρό 
λεωφορειο 8,8 6,7 0,00 2,10 0,0 2 17,60 58,54 156 

     
9.132,24    

                
10.958,69    

3 

ΒΕΡΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΟ)-
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ-
ΠΑΤΡΙ∆Α-ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ. & ΕΙ∆. 
ΝΗΠ. ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 33 

µεγάλο 
λεωφορειο 35,9 

15,
9 0,00 20 0,0 2 71,80 235,18 156 

    
36.688,08   

                
44.025,70    

4 

ΒΕΡΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΟ)-
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-ΑΓ. 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΠΑΤΡΙ∆Α-
ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ. & ΕΙ∆. ΝΗΠ. ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο 33 

µεγάλο 
λεωφορειο 35,9 

15,
9 0,00 20 0,0 2 71,80 235,18 156 

    
36.688,08   

                
44.025,70    

5 

ΒΕΡΟΙΑ (ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 
& ΝΗΠ.) - ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΚΥΚΛΙΚΟ - ΠΑΤΡΙ∆Α - 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ- (16:00)    ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο 11 

µικρό 
λεωφορειο  35,9 

15,
9 0,00 20 0,0 1 35,90 158,18 156 

    
24.676,08   

                
29.611,30    

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ     
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6 
ΑΜΜΟΣ - ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ - 
3ο ΓΥΜΝ. - 4ο ΓΕΛ  21 

µεγαλο 
λεωφορειο 11,10 5,00 2,00 4,10 0,0 2 22,20 94,40 156 14.726,40 17.671,68 

7 

ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ - 
ΚΡΕΒΒΑΤΑΣ (ΜΕΣΩ 
ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ) 1ο ΓΕΛ- 3ο 
ΓΥΜΝ & 5ο ΓΕΛ 26 

µεγαλο 
λεωφορειο 13,90 9,40 1,50 3,00 0,0 2 27,80 121,34 156 18.929,04 22.714,85 

8 ΑΓ.ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6ο ΓΥΜΝ. 16 
µικρό 

λεωφορειο 9,40 9,40 0,00 0,00 0,0 2 18,80 58,72 156 9.160,32 10.992,38 

9 ΜΕΣΗ - ∆ΙΑΒΑΤΟΣ - ΕΠΑΛ  24 
µεγαλο 

λεωφορειο 11,10 6,00 0,00 5,10 0,0 2 22,20 82,18 156 12.820,08 15.384,10 

10 
ΒΕΡΟΙΑ-ΠΑΤΡΙ∆Α- 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ (ΕΕΕΕΚ) (µε 
συνοδό) 9 

µικρό 
λεωφορειο 17,50 14,3 0,00 3,20 0,0 2 35,00 103,88 156 16.205,28 19.446,34 

11 

ΒΕΡΟΙΑ(ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΕΩΣ 
ΚΥΚΛΙΚΟ ΜΕ ΑΦΕΤΗΡΙΑ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΩΡΟΛΟΓΕΙΟΥ)-
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 31 

µεγάλο 
λεωφορειο 11,50 9,00 0,00 1,90 0,6 2 23,00 100,96 156 15.749,76 18.899,71 

12 

ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ - 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ - ΡΑΧΙΑ - 
ΒΕΡΟΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΟ) - 
(ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 29 

µεγάλο 
λεωφορειο 21,20 7,60 0,00 12,50 1,1 2 42,40 120,28 156 18.763,68 22.516,42 

13 

 ΝΕΑ ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑ-Ν. 
ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ - ΛΑΖΟΧΩΡΙ 
- ΒΕΡΟΙΑ (ΚΥΚΛΙΚΟ)- 
(ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 26 

µεγάλο 
λεωφορειο 19,60 8,00 0,00 11,00 0,6 2 39,20 115,86 156 18.074,16 21.688,99 

14 

 ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ -ΒΕΡΟΙΑ 
(ΚΥΚΛΙΚΟ)- (ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ) 24 

µεγάλο 
λεωφορειο 18,80 11,0 0,00 7,20 0,6 2 37,60 128,78 156 20.089,68 24.107,62 

15 
ΒΕΡΟΙΑ(ΚΥΚΛΙΚΟ) - 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑ(ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 21 

µεγαλο 

λεωφορειο 10,30 10,3 0,00 0,00 0,0 2 20,60 113,48 156 17.702,88 21.243,46 

  
                ΣΥΝΟΛΑ :  

  

276.497,52   

              

331.797,02    

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 1.658,98€ 
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ΤΜΗΜΑ 2: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΕΡΟΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,126€ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ 
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1 

ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ - 
ΚΑΛΟΧΩΡ-ΣΤΑΥΡΟΣ-
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ (ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 
ΛΥΚΕΙΟ) 

21 
µεγαλο 

λεωφορειο 16,2 7,70   8,50     2 32,4 105,72 156 
          
16.492,32    19.790,78 

2 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ - ∆ΙΑΒΑΤΟΣ - 
3ο ΕΣΠ. ΕΠΑΛ - 
ΕΣΠ.ΓΥΜΝ. ΒΕΡΟΙΑΣ 11 

µικρο 

λεωφορειο 17,2 10,7   6,50     2 34,4 78,02 156 
          
12.171,12    14.605,34 

3 

 ΜΟΝΟΣΠΙΤΑ - ΑΓΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ - ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ - 
ΝΕΑ ΛΥΚΟΓΙΑΝΝΗ - 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ 3ο ΕΣΠ. 
ΕΠΑΛ & ΕΣΠ. ΓΕΛ - ΕΣΠ. 
ΓΥΜΝ.  17 

µικρο 

λεωφορειο 24,7 12,2   12,5     2 49,4 98,48 156 
          
15.362,88    18.435,46 

4 

ΑΓΙΑ ΒΑΡΒΑΡΑ (ΚΕΝΤΡΟ 
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ) - ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΒΕΡΓΙΝΑΣ 13 

µικρο 

λεωφορειο 8,00 1,60   6,40     2 16,0 35,26 156 
            
5.500,56    6.600,67 

5 

Ν.ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ - 
ΑΓΚΑΘΙΑ - ΝΕΟΚΑΣΤΡΟ -
ΜΕΛΙΚΗ - ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-
ΒΕΡΓΙΝΑ-ΕΠΑΛ ΒΕΡΟΙΑΣ  47 

µεγαλο 

λεωφορειο 36,0 12,1   23,9     2 72,0 197,12 156 
          
30.750,72    36.900,86 

6 
ΝΑΟΥΣΑ - ΠΑΤΡΙ∆Α - 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 23 

µεγάλο 
λεωφορει

ο 26,7 8,80 0,6 13,0 4,3   2 53,4 157,58 156 
          
24.582,48    29.498,98 

ΣΥΝΟΛΟ 
    

104.860,08   125.832,10 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 629,16€ 
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ΤΜΗΜΑ 3: ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΝΑΟΥΣΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,126€ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ 

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
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1 

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ-
ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-
ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ 
(ΚΥΚΛΙΚΟ) (ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 16 

µικρό 
λεωφορείο 12,4 3,00   9,4     2 24,8 56,38 156 

             
8.795,28    

               
10.554,34    

2 

Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ 
(ΚΥΚΛΙΚΟ) (∆ΗΜ.ΣΧ. 
& ΝΗΠ.)  (ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο)  32 

µεγαλο 
λεωφορειο 4,50 2,00   2,5     2 9,00 60,54 156 

             
9.444,24    

               
11.333,09    

∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ     

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
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3 

Κ.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 
(ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ)(ΓΥΜΝ.-
ΛΥΚ) 43 

µεγαλο 
λεωφορειο 4,90 4,90         2 9,80 50,36 156 

             
7.856,16    

                 
9.427,39    

 ΣΥΝΟΛΟ 

       

26.095,68   

           

31.314,82    

 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 156,57€ 
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ΤΜΗΜΑ 4: ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΥΠΕΡΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,126€ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 

Α/Α ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ  
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1 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ-ΤΡΙΚΑΛΑ 
(ΓΥΜΝ. ΤΡΙΚΑΛΩΝ) 

25 
µεγαλο 
λεωφορ

ειο 5,8 3,3   2,5     2 11,6 50,36 156 
          
7.856,16              9.427,39   

2 

ΠΛΑΤΥ  ( ΓΕΛ ΠΛΑΤΕΟΣ-
ΚΟΡΥΦΗΣ) µεσω παλαιας 
εθνικης οδου  50 

µεγαλο 
λεωφορ

ειο 8,90 2,60   6,30     2 17,8 54,68 156 
          
8.530,08            10.236,10   

3 

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ - 
ΚΟΡΥΦΗ - ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ - 
ΠΛΑΤΥ  (ΓΥΜΝ ΠΛΑΤΕΟΣ) 42 

µεγαλο 
λεωφορ

ειο 12,2 5,50   6,70     2 24,4 83,00 156 
        
12.948,00            15.537,60   

4 
ΝΗΣΙ(ΚΥΚΛΙΚΟ)-ΒΡΥΣΑΚΙ 
- ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ (ΕΠΑΛ) 25 

µεγαλο 
λεωφορ

ειο 11,5 8,2   3,3     2 23 95,42 156 
        
14.885,52            17.862,62   

5 

ΠΡΑΣΙΝΑ∆Α-ΚΥ∆ΩΝΙΑ-
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ-
ΝΗΣΕΛΛΟΥ∆Ι-
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ(ΕΠΑΛ) 13 

µικρο 
λεωφορ

ειο 12,4 6,50   5,90     2 24,8 56,84 156 
          
8.867,04            10.640,45   

  
                

  

ΣΥΝΟΛΟ 
    

53.086,80        63.704,16    

 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 318,52€ 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ∆ΩΝ ΠΕ ΗΜΑΘΙΑΣ ΜΕ Ε∆Χ ΟΧΗΜΑΤΑ 

ΚΟΣΤΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ 1,126€ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 2020 
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1 ΡΑΧΙΑ-ΡΑΧΗ( περιοχή 
Μαγούλα)- 3ο ∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ   2 ταχι 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 2 17 34,34 156 

                       
5.357,04    

                     
6.428,45    

 
32,14 

2 ΡΑΧΙΑ-ΡΑΧΗ( περιοχή 
Μαγούλα)- 3ο ∆ΗΜ. 
ΣΧ. ΒΕΡΟΙΑΣ (15:00)  4 ταχι 8,50 8,50 0,00 0,00 0,00 2 17 34,34 156 

                       
5.357,04    

                     
6.428,45    32,14 

3 

ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΛΙΜΠΑΝΤΣΗ-7ο ∆.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ταχι 2,60 1,60 1,00 0,00 0,00 2 5,2 31,12 156 

                       
4.854,72    

                     
5.825,66    29,13 

4 

ΟΠΙΣΘΕΝ 
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ 
ΛΙΜΠΑΝΤΣΗ-7ο ∆.Σ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ & 7ο ΝΗΠ 
ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο  3 ταχι 2,60 1,60 1,00 0,00 0,00 2 5,2 31,12 156 

                       
4.854,72    

                     
5.825,66    29,13 

5 Γλύπτη Ευανδρου- 3ο 
∆ΗΜ (µε συνοδο) 1 ταχι 1,50 1,50 0,00 0,00 0,00 2 3 28,36 156 

                       
4.424,16    

                     
5.308,99    26,54 

6 
ΟΙΚΙΣΜΟΣ ΚΑΛΙΓΚΑ - 
8ο ∆ΗΜ. ΣΧΟΛ. 
ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ταχι 1,7 0,8 0 0,9 0 2 3,4 28,44 156 

                       
4.436,64    

                     
5.323,97    26,62 
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7 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ -3ο 
∆ΗΜ. 

2 ταχι 9,00 7,00 3,00 0,00 0,00 2 18 48,64 156 
                       

7.587,84    
                     

9.105,41    45,53 

8 
ΓΕΩΡΓΙΑΝΟΙ-3ο ΝΗΠ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  2 ταχι 9,00 7,00 3,00 0,00 0,00 2 18 48,64 156 

                       
7.587,84    

                     
9.105,41    45,53 

9 

ΛΑΖΟΧΩΡΙ-ΒΕΡΟΙΑ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ δηµ 
ΣΧΟΛΕΙΟ) ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο              1 ταχι 5,20 2,00 0,00 3,20 0,00 2 10,4 35,56 156 

                       
5.547,36    

                     
6.656,83    33,28 

10 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ-ΒΕΡΟΙΑ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ) 
ΜΕ ΣΥΝΟ∆Ο 1 ταχι 15,00 15,00 0,00   0,00 2 3 59,56 156 

                       
9.291,36    

                    
11.149,63    55,75 

11 

ΤΡΙΛΟΦΟΣ - ΒΕΡΟΙΑ 
(Πλατεία Καπετανίδη)  
- ΕΙ∆ΙΚΟ ΝΗΠ.  ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο              3 ταχι 11,80 10,00 0,00 1,80 0,00 2 23,6 51,40 156 

                       
8.018,40    

                     
9.622,08    48,11 

12 Π. ΜΕΛΩ∆ΟΥ 2 - 2ο 
ΓΥΜΝ  1 ΤΑΧΙ 3,30 1,40 1,30 0,00 0,60 2 6,6 22,48 156 

                       
3.506,88    

                     
4.208,26    21,04 

13 
ΚΟΥΛΟΥΡΑ -
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-3ο ΓΕΛ  2 ΤΑΧΙ 15,00 10,00 0,00 5,00 0,00 2 30 47,26 156 

                       
7.372,56    

                     
8.847,07    44,24 

14 ΒΕΡΟΙΑ - ΓΥΜΝ & 
ΛΥΚ ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ  3 ταχι 7,70 5,50 0,00 2,20 0,00 2 15,4 31,56 156 

                       
4.923,36    

                     
5.908,03    29,54 

15 ΡΑΧΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΓΟΥΛΑ) - 1ο ΓΥΜΝ 3 ταχι 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00 2 4,4 18,86 156 

                       
2.942,16    

                     
3.530,59    17,65 

16 ΡΑΧΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΓΟΥΛΑ) - 2ο ΓΕΛ 2 ταχι 2,20 0,00 0,00 2,20 0,00 2 4,4 18,86 156 

                       
2.942,16    

                     
3.530,59    17,65 

17 
ΡΑΧΗ (ΠΕΡΙΟΧΗ 
ΜΑΓΟΥΛΑ) - 1ο ΓΕΛ 
(ΠΑΝΟΡΑΜΑ) 2 ταχι 3,60 0,00 0,00 3,60 0,00 2 7,2 21,50 156 

                       
3.354,00    

                     
4.024,80    20,12 

18 ΒΕΡΟΙΑ - ΚΑΚΟ∆ΕΣΗ 
- ΕΠΑΛ  1 ταχι 4,60 2,90 0,00 1,70 0,00 2 9,2 24,62 156 

               
3.840,72    

                     
4.608,86    23,04 

19 ΤΡΙΛΟΦΟΣ- ΠΑΤΡΙ∆Α 
-ΕΠΑΛ 4 ΤΑΧΙ 6,90 2,30 0,00 4,60 0,00 2 13,8 28,70 156 

                       
4.477,20    

                     
5.372,64    26,86 

20 

ΚΟΥΛΟΥΡΑ- 
ΜΑΚΡΟΧΩΡΙ-Ν. 
ΝΙΚΟΜΗ∆ΕΙΑ - 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ (ΕΕΕΕΚ)  3 ταχι 15,90 5,30 0,00 10,60 0,00 2 31,8 46,98 156 

                       
7.328,88    

                     
8.794,66    43,97 

21 
∆ΙΑΒΑΤΟΣ - 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ (ΕΕΕΕΚ)  1 ταχι 9,40 4,50 0,00 4,90 0,00 2 18,8 34,36 156 

                       
5.360,16    

                     
6.432,19    32,16 
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22 ΒΕΡΟΙΑ  -ΛΑΖΟΧΩΡΙ 
(ΕΕΕΕΚ) (µε συνοδό) 1 ταχι 5,30 1,30 0,00 4,00 0,00 2 10,6 25,26 156 

               
3.940,56    

                     
4.728,67    23,64 

23 ΤΡΙΛΟΦΟΣ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 1 ταχι 15,30 10,40 0,00 4,30 0,60 2 30,6 48,12 156 

                       
7.506,72    

                     
9.008,06    45,04 

24 
ΠΑΝΟΡΑΜΑ - 
ΑΣΩΜΑΤΑ - ΑΜΜΟΣ - 
ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  3 ταχι 12,90 6,50 0,60 5,20 0,60 2 25,8 42,32 156 

                       
6.601,92    

                     
7.922,30    39,61 

25 
ΩΡΟΛΟΙ-ΜΟΥΣΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ  1 ταχι 8,90 0,80 0,00 0,10 8,00 2 17,8 33,54 156 

                       
5.232,24    

                     
6.278,69    31,39 

26 

ΒΕΡΟΙΑ 
(ΚΟΜΝΗΝΩΝ 72 - 
ΚΑΛΛΙΘΕΑ)  
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο  1 ΤΑΧΙ 4,60 4,20 0,00 0,40 0,00 2 9,2 25,16 156 

                       
3.924,96    

                     
4.709,95    23,55 

27 

ΦΥΤΕΙΑ-∆.ΣΧ. 
ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (08:00-
16:00) 3 ταχι 8,60 3,60 1,50   3,50 2 17,2 34,14 156 

                       
5.325,84    

                     
6.391,01    31,96 

28 

ΦΥΤΕΙΑ-∆.ΣΧ. 
ΠΑΤΡΙ∆ΑΣ & 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ (08:00-
16:00) 2 ταχι 8,60 3,60 1,50   3,50   2 17,2 34,14 156 

                       
5.325,84    

                     
6.391,01    31,96 

29 
ΚΑΣΤΑΝΙΑ - 
ΝΗΠ+∆ΗΜ. 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ 2 ταχι 13,30 2,40 0,70 2,50 7,70   2 26,6 42,90 156 

                       
6.692,40    

                     
8.030,88    40,15 

30 

ΣΥΚΙΑ-
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ(ΜΕΤΕΠΙ
ΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΣΠ. 
ΓΕΛ) 1 ταχι 7,00 1,00     6,00   2 14 29,62 156 

                       
4.620,72    

                     
5.544,86    27,92 

31 
ΤΑΓΑΡΟΧΩΡΙ - 
ΛΑΖΟΧΩΡΙ ΕΣΠ. ΓΕΛ 
& ΕΣΠ ΕΠΑΛ  2 ταχι 9,10 5,50   3,60     2 18,2 34,20 156 

                       
5.335,20    

                     
6.402,24    32,01 

32 

ΡΑΧΙΑ - 
ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΣ 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΕΠΑΛ & 
ΕΣΠΕΡΙΝΟ ΓΥΜΝ  2 ταχι 12,40 5,30   4,00 3,10   2 24,8 41,02 156 

                       
6.399,12    

                     
7.678,94    38,39 

33 ΚΟΜΝΗΝΙΟ - 1ο ΓΕΛ 
& 2ο ΓΥΜΝ 4 ΤΑΧΙ 6,40 1,50 1,30 2,20 1,40   2 12,8 28,54 156 

                       
4.452,24    

                     
5.342,69    26,71 

34 
Π. ΣΚΥΛΙΤΣΙ - 5οΓΕΛ  1 ΤΑΧΙ 17,00 10,90   6,10     2 34 51,4 156 

                       
8.018,40    

                     
9.622,08    48,11 
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35 

ΜΕΤΟΧΙ - ΑΓΙΑ 
ΒΑΡΒΑΡΑ - 
ΑΣΩΜΑΤΑ - ΕΣΠ 
ΓΥΜΝ 3 ΤΑΧΙ 12,30 4,90   7,40     2 24,6 40,00 156 

                       
6.240,00    

                     
7.488,00    37,44 

36 
ΡΑΧΙΑ - ΕΣΠ ΓΥΜΝ 2 ταχι 5,80 0,50 1,70 1,60 2,00   2 11,6 27,36 156 

                       
4.268,16    

                     
5.121,79    25,61 

37 

ΠΟΛΥΠΛΑΤΑΝΟΣ-
ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ - Α. 
ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ - ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 4 ΤΑΧΙ 20,60 7,10   13,50     2 41,2 56,62 156 

                       
8.832,72    

                    
10.599,26    53,00 

38 

∆ΑΣΚΙΟ-ΡΙΖΩΜΑΤΑ - 
ΣΦΗΚΙΑ-
ΠΟΛΥ∆ΕΝ∆ΡΙ- ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 3 ΤΑΧΙ 43,20 3,70   10,40 29,10   2 86,40 104,02 156 

                      
16.227,12    

                    
19.472,54    97,36 

39 
ΚΟΥΜΑΡΙΑ - ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ΤΑΧΙ 16,00 2,00   10,00 4,00   2 32,00 46,62 156 

                       
7.272,72    

                     
8.727,26    43,64 

40 
ΣΥΚΙΑ-
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ(ΜΕΤΕΠΙ
ΒΙΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΠΑΛ) 1 ταχι 7,00 1,00     6,00   2 14,00 29,62 156 

                     
4.620,72    

                     
5.544,86    27,72 

41 ΦΥΤΕΙΑ -  ΕΠΑΛ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ΤΑΧΙ 9,30 3,20   1,70 4,40   2 18,60 34,54 156 

                       
5.388,24    

                     
6.465,89    32,33 

42 
ΒΕΡΓΙΝΑ-
ΠΑΛΑΤΙΤΣΙΑ-
(ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ) 3 ΤΑΧΙ 13,30 6,10   5,90 1,30   2 26,60 42,68 156 

                       
6.658,08    

                     
7.989,70    39,95 

43 

ΣΧΟΙΝΑΣ - 
ΚΑΜΠΟΧΩΡΙ - 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ(ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 3 ΤΑΧΙ 29,00 13,80   15,20     2 58,00 85,50 156 

                      
13.338,00    

                    
16.005,60    80,03 

44 

ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ  
(ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ)- 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ(ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 3 ΤΑΧΙ 27,00 12,70   14,30     2 54,00 81,26 156 

                      
12.676,56    

                    
15.211,87    76,06 

45 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ  
(ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ)- 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ΤΑΧΙ 27,00 12,70   14,30     2 54,00 71,06 156 

                      
11.085,36    

                    
13.302,43    66,51 

46 

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ - 
ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΑ -  
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ(ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 3 ΤΑΧΙ 36,60 10,70   25,90     2 73,20 98,56 156 

                      
15.375,36    

                    
18.450,43    92,25 
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47 

ΛΟΥΤΡΟΣ -
ΚΕΦΑΛΟΧΩΡΙ- 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ(ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 3 ΤΑΧΙ 24,50 5,00   19,50     2 49,00 73,30 156 

                      
11.434,80    

                    
13.721,76    68,61 

48 
ΡΟ∆ΟΧΩΡΙ- 
ΚΟΠΑΝΟΣ- 
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ 2 ΤΑΧΙ 31,60 6,70 0,50 19,50 4,90   2 63,20 78,58 156 

                      
12.258,48    

                    
14.710,18    73,55 

49 ΑΓΚΑΘΙΑ-ΤΡΙΛΟΦΙΑ-
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ  4 ΤΑΧΙ 32,90 6,00   26,90     2 65,80 79,40 156 

                      
12.386,40    

                    
14.863,68    74,32 

50 
ΠΑΛΑΙΟΣ 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ-
ΕΡΓΟΧΩΡΙ ΒΕΡΟΙΑΣ  2 ΤΑΧΙ 26,90 7,20   19,70     2 53,80 68,56 156 

                      
10.695,36    

                    
12.834,43    64,17 

51 
ΚΛΕΙ∆Ι - ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ 1 ταχι 43,20 7,90   35,30     2 86,40 99,66 156 

                      
15.546,96    

                    
18.656,35    93,28 

52 
ΚΥΨΕΛΗ - ΕΡΓΟΧΩΡΙ 
ΒΕΡΟΙΑΣ  2 ταχι 34,10 6,40   27,70     2 68,20 81,84 156 

                      
12.767,04    

                    
15.320,45    76,60 

53 
Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ  
(ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ) 16:00  7 

∆Χ 
ΕΠΙΒ
ΑΤΙΚ

Ο 4,50 2,00   2,50     1 4,50 12,02 156 
                       

1.875,12    
                     

2.250,14    11,25 

54 

ΑΡΧΑΓΓΕΛΟΣ-
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 
(ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ)(ΓΥΜΝ
.-ΛΥΚ)) 8 

∆Χ 
Επιβ
ατικό 5,80 2,10   3,70     2 11,60 26,54 156 

                       
4.140,24    

                     
4.968,29    24,84 

55 
Α.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ-
Π.ΖΕΡΒΟΧΩΡΙ  
(∆ΗΜ.ΣΧ.) 15:00 3 ΤΑΧΙ 2,20 2,20         1 2,20 9,89 156 

                       
1.542,84    

                     
1.851,41    9,26 

56 

ΧΑΡΙΕΣΣΑ(ΚΥΚΛΙΚΟ)-
ΕΙΡΗΝΟΥΠΟΛΗ 
(ΑΓΓΕΛΟΧΩΡΙ)(ΓΥΜΝ
.-ΛΥΚ) 4 ΤΑΧΙ 6,50 2,80   3,70     2 13,00 28,16 156 

                       
4.392,96    

                     
5.271,55    26,36 

57 ΣΧΟΙΝΑΣ-ΝΕΟΧΩΡΙ 
(∆ΗΜ.ΣΧ.) 

4 

ταχι 3,20 2,00   1,20     2 6,40 21,58 156 
                       

3.366,48    
                     

4.039,78    20,20 

58 ΠΛΑΤΑΝΟΣ - ΠΛΑΤΥ 
(∆ΗΜ. ΣΧ. ΠΛΑΤΕΟΣ) 1 ταχι 11,00 1,00   10,00     2 22,00 35,92 156 

                       
5.603,52    

                     
6.724,22    33,62 

59 
ΝΗΣΕΛΟΥ∆Ι - ∆ΗΜ 
ΣΧ. ΚΟΡΥΦΗΣ 1 ΤΑΧΙ 4,00 2,70   1,30     2 8,00 23,40 156 

                       
3.650,40    

                     
4.380,48    21,90 
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60 

ΝΕΟΧΩΡΟΠΟΥΛΟ - 
∆ΗΜ + ΝΗΠ 
ΚΟΡΥΦΗΣ 
ΟΛΟΗΜΕΡΟ 2 ΤΑΧΙ 2,50 2,50         1 2,50 10,24 156 

                       
1.597,44    

                     
1.916,93    9,58 

61 ΤΡΙΛΟΦΙΑ - ΑΓΚΑΘΙΑ 
(1ο ΓΕΛ) 2 ΤΑΧΙ 16,20 7,70   8,50     2 32,40 48,56 156 

                       
7.575,36    

                     
9.090,43    45,45 

62 

ΠΛΑΤΑΝΟΣ-
ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΠΛΑΤΕΟΣ(ΤΜΗΜΑ 
ΕΝΤΑΞΗΣ) 1 ταχι 9,90 3,10   6,80     2 19,80 34,72 156 

                    
5.416,32    

                     
6.499,58    32,50 

63 
ΠΛΑΤΥ-ΛΙΑΝΟΒΕΡΓΙ-
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ.) 3 ταχι 11,00 6,40   4,60     2 22,00 38,18 156 

                       
5.956,08    

                     
7.147,30    35,74 

64 

ΜΙΚΡΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ- 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ.) 3 ταχι 14,90 4,60   10,30     2 29,80 44,80 156 

                       
6.988,80    

                     
8.386,56    41,93 

65 

Π. ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ - Ν. 
ΠΡΟ∆ΡΟΜΟΣ-
ΑΓΚΑΘΙΑ (ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ. 
) 3 ταχι 22,80 9,60   13,20     2 45,60 61,82 156 

                       
9.643,92    

                    
11.572,70    57,86 

66 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ.)  2 ταχι 7,00 7,00         2 14,00 30,88 156 

                       
4.817,28    

                     
5.780,74    28,90 

67 
ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
(ΕΙ∆ΙΚΟ ΣΧ.)  2 ταχι 7,00 7,00         2 14,00 30,88 156 

                  
4.817,28    

                     
5.780,74    28,90 

68 
ΜΕΛΙΚΗ-ΕΙ∆ΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 1 ταχι 21,20 6,20   15,00     2 42,40 57,38 156 

                       
8.951,28    

                    
10.741,54    53,71 

69 

ΕΝΤΟΣ ΠΟΛΗΣ 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑΣ 
(ΕΕΕΕΚ) (ΜΕ 
ΣΥΝΟ∆Ο) 2 ταχι 10,00 10,00         2 20,00 48,00 156 

                       
7.488,00    

                     
8.985,60    44,93 

70 
ΝΗΣΙ - ΒΡΥΣΑΚΙ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 
(ΕΕΕΕΚ) 3 ταχι 5,80 1,00   4,80     2 11,60 26,08 156 

                       
4.068,48    

                     
4.882,18    24,41 

71 
ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 
(ΕΕΕΕΚ) 1 ταχι 36,80 10,50   26,30     2 73,60 88,66 156 

                      
13.830,96    

                    
16.597,15    82,99 
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72 
ΚΛΕΙ∆Ι - 
ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΕΙΑ 
(ΕΕΕΕΚ) 1 ταχι 21,00 6,30   14,70     2 42,00 57,04 156 

                     
8.898,24    

                    
10.677,89    53,39 

  
                  ΣΥΝΟΛΟ 

                  

488.434,44    

                

586.121,33    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 

Α. ΓΙΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 1 – 4 

 
 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΣΕ ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ % ΓΙΑ ΤΟ ΤΜΗΜΑ / ΟΜΑ∆Α ........... ( 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 
           .................................          (((((((. 

 

Α/Α ∆ροµολόγιο 

Ηµερήσιο κόστος 

δροµολογίου βάσει 

προϋπολογισµού σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Ηµερήσιο κόστος 

δροµολογίου χωρίς ΦΠΑ 

µετά από την έκπτωση 

Αριθµός δροµολογίων στη 

διάρκεια της σύµβασης 

Κόστος δροµολογίου στο σύνολο 

της διάρκειας της σύµβασης  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

        

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  

 

(τόπος, ηµεροµηνία) 

 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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Β. ΓΙΑ ΤΑ ΜΕΜΟΝΩΜΕΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ - ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΑΠΟ 1 ΕΩΣ 72 

 

 

Α/Α ∆ροµολόγιο 

Ηµερήσιο κόστος 

δροµολογίου βάσει 

προϋπολογισµού σύµφωνα 

µε το Παράρτηµα Α 

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ 
Ηµερήσιο κόστος 

δροµολογίου χωρίς ΦΠΑ 

µετά από την έκπτωση 

Αριθµός δροµολογίων στη 

διάρκεια της σύµβασης 

Κόστος δροµολογίου στο σύνολο 

της διάρκειας της σύµβασης  ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ 

        

        

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΦΠΑ 24%  

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ  

 

 (τόπος, ηµεροµηνία) 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΕΕΕΣ 

 

 

 





Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) / Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) 1

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 [][][][][][] 0000/S 000-0000000

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]) www.promitheus.gov.gr (α/α 100372)

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.
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Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ
Α.Φ.Μ., εφόσον υπάρχει: 997612598
Δικτυακός τόπος (εφόσον 
υπάρχει):

WWW.PKM.GOV.GR (IMATHIA.PKM.
GOV.GR)

Πόλη: ΒΕΡΟΙΑ
Οδός και αριθμός: ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ 44
Ταχ. κωδ.: 59132
Αρμόδιος επικοινωνίας: ΜΠΙΜΠΟΥ ΣΜΑΡΩ
Τηλέφωνο: 2331350224
φαξ: 2331350227
Ηλ. ταχ/μείο: BIBOU.S@IMATHIA.PKM.GOV.GR
Χώρα: GR

Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Τίτλος:
Πρόσκληση συμμετοχής σε διαπραγμάτευση χωρίς 
δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν. 
4412/2016, για την ανάθεση νέων δρομολογίων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, 
για το σχολικό έτος 2020-2021
Σύντομη περιγραφή:
Ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Ημαθίας, 
για το σχολικό έτος 2020-2021, προϋπολογισμού 1.138.769,40 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, 
συμπεριλαμβανομένων δικαιωμάτων προαίρεσης 20% (CPV: 60130000).
Αριθμός αναφοράς αρχείου 
που αποδίδεται στον φάκελο 
από την αναθέτουσα αρχή ή 
τον αναθέτοντα φορέα (εάν 
υπάρχει):

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
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Ο ΟΦ αποτελεί προστατευόμενο εργαστήριο
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 
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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:
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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 
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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
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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
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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) 9

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) 10

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)
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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 
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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) 13

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
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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:
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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 
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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
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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:
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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 
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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:
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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 
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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 
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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
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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




