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ΣΣΑΔΙΟ Α – ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΣΤΣΗΜΑΣΟ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΣΑ) 
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1. ΑΝΑΘΔΣΟΤΑ ΑΡΦΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΔΑ 

 

1.1 Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ (Α.Α.). 
 

 
 

Επωνυμία ΡΕΙΦΕΕΙΑ ΡΕΛΟΡΟΝΝΘΣΟΥ –  
Ρ.Ε. ΜΕΣΣΘΝΙΑΣ 

Ταχυδρομικι διεφκυνςθ ΔΙΟΙΚΘΤΘΙΟ, ΨΑΩΝ 15 

Ρόλθ ΚΑΛΑΜΑΤΑ 

Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 24 133 

Χϊρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικόσ ΝUTS EL 653 

Τθλζφωνο 27213 - 61588, 61402 

Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο metafora@pe-messinias.gr  

Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Θλ. Μαρκόπουλοσ, Γ. Ραπαδοποφλου 

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL) www.ppel.gov.gr 

 

Δίδξπ Αμαθέςξσραπ Αουήπ. 

Θ Ανακζτουςα αρχι είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου (Ρεριφερειακι Ενότθτα Μεςςθνίασ) και ανικει 
ςτθ  Γενικι Κυβζρνθςθ και ειδικότερα ςτον υποτομζα των ΟΤΑ. 

 
Κύοια δοαρςηοιόςηςα Α.Α. 

Θ κφρια δραςτθριότθτα τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ είναι οι Γενικζσ Δθμόςιεσ Υπθρεςίεσ. 

 
ςξιυεία Δπικξιμχμίαπ. 

α) Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ για το παρόν ΔΣΑ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & 

δωρεάν θλεκτρονικι πρόςβαςθ μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του 

Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ. 

β) Ρεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τθν προαναφερκείςα διεφκυνςθ 

www.promitheus.gov.gr και τθν διεφκυνςθ www.ppel.gov.gr., 

γ) πλθροφορίεσ για τεχνικά κζματα και για κζματα τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ κα δίδονται κατά 
περίπτωςθ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από το τμιμα Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ (τθλ. 27213-
61588, 61402 και 61407). 

 
1.2 Στοιχεία Διαδικαςίασ – Χρθματοδότθςθ - Διάρκεια Λςχφοσ ΔΣΑ 

 

Διαδικαρία. 

Θ παροφςα διαδικαςία αφορά ςτθ δθμιουργία Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν (ΔΣΑ) του άρκρου 33 του 
ν.4412/2016. 

Για τθ ςφναψθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων ςτο πλαίςιο του ΔΣΑ, θ ανακζτουςα αρχι ακολουκεί τουσ 
κανόνεσ τθσ κλειςτισ διαδικαςίασ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παροφςα. 

Θ ιςχφσ του ΔΣΑ κα διαρκζςει ζωσ τθν 31-8-2024. 

Στουσ ενδιαφερόμενουσ ι ςυμμετζχοντεσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δεν επιβάλλεται 
καμία χρζωςθ πριν από ι κατά τθν περίοδο ιςχφοσ του ΔΣΑ. 

http://www.ppel.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.ppel.gov.gr.,/
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Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν 
Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.Δ.Θ.Σ.), θ οποία είναι προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, κάκε αναφορά ςε «αίτθςθ ςυμμετοχισ» νοείται ωσ αναφορά 

ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (εφεξισ ΕΕΕΣ). 

Φοημαςξδόςηρη. 

Φορζασ χρθματοδότθςθσ του παρόντοσ ΔΣΑ είναι θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου. 

Θ δαπάνθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων που κα ςυναφκοφν βαρφνει τον Ε.Φ. 5192 ΚΑΕ 0821  

 

1.3 Κατθγορίεσ ΔΣΑ - Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου. 
 

Αντικείμενο του παρόντοσ ΔΣΑ είναι ανάκεςθ επιμζρουσ ςυμβάςεων παροχισ υπθρεςιϊν μεταφοράσ 
μακθτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με κριτιριο 
κατακφρωςθσ τθ χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο ι ομάδα δρομολογίων τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ 
υποβολισ προφορϊν, ςφμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα ςτο Ραράρτθμα Ι τθσ παροφςασ. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτουσ ακόλουκουσ κωδικοφσ του Κοινοφ Λεξιλογίου 
δθμοςίων ςυμβάςεων (CPV) : 60130000. 

Το παρόν ΔΣΑ χωρίηεται ςτισ ακόλουκεσ καςηγξοίεπ υπθρεςιϊν μεταφοράσ, με βάςθ το απαιτοφμενο 
μεταφορικό μζςο : 

Α. Λεχτξοείξ 

Β. Μικοό Λεχτξοείξ 

Γ. Δπιβαςικό Όυημα Δημξρίαπ Φοήρηπ 

(Δ.Δ.Φ.) Δ. Διδικά Διαμξοτχμέμα Ουήμαςα. 

Αιτιςεισ ςυμμετοχισ για τθν εγγραφι ςτο παρόν ΔΣΑ μποροφν να υποβάλλονται για μία, περιςςότερεσ 
ι όλεσ τισ ωσ άνω κατθγορίεσ, εφόςον ο οικονομικόσ φορζασ πλθροί τα απαιτοφμενα κριτιρια επιλογισ 
εκάςτθσ κατθγορίασ. 

Τα απαιτοφμενα κριτιρια μπορεί να πλθροφνται είτε μεμονωμζνα είτε, ςε περίπτωςθ ζνωςθσ, 
ακροιςτικά από τα μζλθ τθσ ζνωςθσ είτε με ςτιριξθ ςε ικανότθτεσ τρίτων. 

Οι επιμζρουσ ςυμβάςεισ που κα ςυναφκοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΔΣΑ υποδιαιροφνται ςε 
τμιματα/ομάδεσ δρομολογίων, όπωσ αναλυτικά κα κακοριςκοφν ςτισ προςκλιςεισ υποβολισ 
προςφορϊν για τθ ςφναψθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων. 

Τα τμιματα δφνανται να τροποποιοφνται είτε με προςκικθ νζων είτε με επιμζρουσ τροποποιιςεισ ι 
κατάργθςθ δρομολογίων, με βάςθ τισ ανάγκεσ που ανακφπτουν, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΔΣΑ, 
με τθν τιρθςθ των απαιτοφμενων διατυπϊςεων δθμοςιότθτασ και παράταςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ προςφορϊν, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα αρ. 65, 66 και 67 του ν. 4412/2016. 

Οι ςυμβάςεισ, κα καταρτίηονται ςφμφωνα με τισ προςκλιςεισ υποβολισ προςφορϊν για τθ ςφναψι 
τουσ, ςφμφωνα με τον εκάςτοτε ανάλογο ςχεδιαςμό. 

Θ ςυνολικι, ενδεικτικι, εκτιμϊμενθ αξία των ςυμβάςεων που πρόκειται να ςυναφκοφν ςτο πλαίςιο του 
παρόντοσ ΔΣΑ ανζρχεται ςτο ποςό των 12.000.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου του ΦΡΑ 13%. 

 
Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ του ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ςε περίπτωςθ 
που για οποιοδιποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικϊσ ι μερικϊσ θ ανάγκθ παροχισ των υπθρεςιϊν τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ από αυτόν (τον ανάδοχο), οπότε ςτθν περίπτωςθ αυτι θ παροχι των 
ςυγκεκριμζνων υπθρεςιϊν διακόπτεται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, μετά από 
γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου. 

Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου των επιμζρουσ τμθμάτων δίδεται ςτο 
ΡΑΑΤΘΜΑ Ι τθσ παροφςασ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
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1.4 Κεςμικό πλαίςιο. 

 

Θ δθμιουργία του παρόντοσ ΔΣΑ, κακϊσ και θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων 
διζπονται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ, κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτισ, εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ 
πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ : 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ 
Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», 

 του ν. 4622/19 (Αϋ133) «Επιτελικό Κράτοσ: οργάνωςθ, λειτουργία & διαφάνεια τθσ Κυβζρνθςθσ, των 
κυβερνθτικϊν οργάνων & τθσ κεντρικισ δθμόςιασ διοίκθςθσ» και ιδίωσ του άρκρου 37,  

 του ν. 4782/2021 (Αϋ 36) «Εκςυγχρονιςμόσ, απλοποίθςθ και αναμόρφωςθ του ρυκμιςτικοφ πλαιςίου των 
δθμοςίων ςυμβάςεων, ειδικότερεσ ρυκμίςεισ προμθκειϊν ςτουσ τομείσ τθσ άμυνασ και τθσ αςφάλειασ 
και άλλεσ διατάξεισ για τθν ανάπτυξθ, τισ υποδομζσ και τθν υγεία», 

 του ν. 4314/2014 (Α' 265), “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν 
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17 του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) ςτο ελλθνικό 
δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν. 3614/2007 (Α' 267) 
«Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2007 -
2013», 

 του ν. 4700/2020 (Αϋ127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίασ για το Ελεγκτικό Συνζδριο, ολοκλθρωμζνο 
νομοκετικό πλαίςιο για τον προςυμβατικό ζλεγχο, τροποποιιςεισ ςτον Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό 
Συνζδριο, διατάξεισ για τθν αποτελεςματικι απονομι τθσ δικαιοςφνθσ και άλλεσ διατάξεισ» και ιδίωσ 
των άρκρων 324-337,  

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 
2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4601/2019 (Αϋ44) «Εταιρικοί μεταςχθματιςμοί και εναρμόνιςθ του νομοκετικοφ πλαιςίου με τισ 
διατάξεισ τθσ Οδθγίασ 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (16-4-2014) για 
τθν ζκδοςθ θλεκτρονικϊν τιμολογίων ςτο πλαίςιο δθμόςιων ςυμβάςεων και λοιπζσ διατάξεισ»,  

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν Προςϊπων 
και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ 
ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,   

 τθσ παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 
16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,  

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «φςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων υμβάςεων και Κεντρικοφ 
Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων 
των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαφγεια" και 
άλλεσ διατάξεισ”, 

 του άρκρου 4 του π.δ. 118/07 (Αϋ150)  

 του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό και 
τοπικό Σφπο και άλλεσ διατάξεισ», ,  

 του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,  

 του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ”  και ιδίωσ 
των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15, 

 του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”, 
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 του ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μζτρα για τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι 
καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων” για τθ διαςταφρωςθ των 
ςτοιχείων του αναδόχου με τα ςτοιχεία του Ε.Σ.., του π.δ/τοσ 82/1996 (Α' 66) «Ονομαςτικοποίθςθ  
μετοχϊν Ελλθνικϊν Ανωνφμων Εταιρειϊν που μετζχουν ςτισ διαδικαςίεσ ανάλθψθσ ζργων ι προμθκειϊν 
του Δθμοςίου ι των νομικϊν προςϊπων του ευρφτερου δθμόςιου τομζα», τθσ κοινισ απόφαςθσ των 
Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επικρατείασ με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) ςχετικά με τα ‘’Δικαιολογθτικά για 
τθν τιρθςθ των μθτρϊων του ν.3310/2005, όπωσ τροποποιικθκε με το ν.3414/2005’’, κακϊσ και τθσ 
απόφαςθσ του Υφυπουργοφ Οικονομίασ και Οικονομικϊν με αρικμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Βϋ 1590) 
“Κακοριςμόσ χωρϊν ςτισ οποίεσ λειτουργοφν εξωχϊριεσ εταιρίεσ”,  

 Το ν.4070/2012 (Αϋ82) όπωσ ιςχφει, και ςυγκεκριμζνα τθν παρ.8  του άρκ.82 περί προμίςκωςθσ ΕΔΧ 
αυτοκινιτου και του αρκ. 83 περί τθσ ζδρασ των ΕΔΧ αυτοκινιτων. 

 Του άρκρου 63 του Ν.4415/16 (ΦΕΚ Α/159) όπωσ τροποποιικθκε με το αρκ. 108 του Ν.4485/2017 και με 
το αρκ. 45 του Ν.4508/2017 (ΦΕΚ 200/Α/22-12-17) 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ" 

 του π.δ. 39/2017 (Αϋ 64) «Κανονιςμόσ εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ 
Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν» 

 τθσ με αρ. 57654/2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 1781) «Ρφκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και 
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων υμβάςεων (ΚΗΜΔΗ) του Τπουργείου 
Οικονομίασ και  Ανάπτυξθσ» 

 τθσ με αρ. 64233/2021 (Β' 2453) Κοινισ Απόφαςθσ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ & Επενδφςεων και 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ «υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ των Δθμοςίων 
υμβάςεων Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του 
Εκνικοφ υςτιματοσ Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..)», 

 τθσ αρ. ΚΥΑ οικ. 60967 ΕΞ 2020 (Βϋ2425/2020) «Θλεκτρονικι Τιμολόγθςθ ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων 
Συμβάςεων δυνάμει του ν.4601/2019 (Αϋ44)», 

 τθσ αρικ. 63446/2021 ΚΥΑ (Βϋ2338/2020) «Κακοριςμόσ Εκνικοφ Μορφότυπου θλεκτρονικοφ τιμολογίου 
ςτο πλαίςιο των Δθμοςίων Συμβάςεων», 

 του ν. 3419/2005 (Αϋ297) «Γενικό Εμπορικό Μθτρϊο (ΓΕΜΘ) και εκςυγχρονιςμόσ τθσ Επιμελθτθριακισ 
Νομοκεςίασ», 

 του ν. 4635/2019 (Αϋ167) «Επενδφω ςτθν Ελλάδα και άλλεσ διατάξεισ», 

 του ν. 4727/2020 (Αϋ184) «ψθφιακι Διακυβζρνθςθ (Ενςωμάτωςθ ςτθν Ελλθνικι Νομοκεςία τθσ Οδθγίασ 
(ΕΕ) 2016/2102 και τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 20149/1024 – Θλεκτρονικζσ Επικοινωνίεσ (Ενςωμάτωςθ ςτο 
Ελλθνικό Δίκαιο τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2018/1972 και άλλεσ διατάξεισ», 

 του Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου (27-4-2016) για τθν προςταςία των φυςικϊν 
προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ των δεδομζνων προςωπικοφ χαρακτιρα και για τθν ελεφκερθ 
κυκλοφορία των δεδομζνων αυτϊν και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 95/46/ΕΚ (Γενικόσ Κανονιςμόσ για τθν 
Ρροςταςία Δεδομζνων), 

 του ν. 4624/2019 (Αϋ137) «Αρχι Ρροςταςίασ Δεδομζνων Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα, μζτρα εφαρμογισ του 
Κανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου (27-4-2016) για τθν 
προςταςία των φυςικϊν προςϊπων ζναντι τθσ επεξεργαςίασ δεδομζνου προςωπικοφ χαρακτιρα και 
ενςωμάτωςθ ςτθν εκνικι νομοκεςία τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου (27-4-2016) και άλλεσ διατάξεισ»,      

 του ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-2018) “υκμίςεισ κεμάτων μεταφορϊν και άλλεσ διατάξεισ”, 
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 των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που 
αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,  κακϊσ και του 
ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ 
δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται 
ρθτά παραπάνω. 

 Τθν υπ’ αρικμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018) Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Εςωτερικϊν – Ραιδείασ, 
Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων-Οικονομικϊν- Υποδομϊν και Μεταφορϊν «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων 
ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».  

 Tθν 4959/24/01/2019 (ΑΔΑ ΩΥΘΕ465ΧΘ7-6Γ3) εγκφκλιο του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του       
Υπουργείου Εςωτερικϊν «Διευκρινιςεισ επί τθσ υπ’ αρικ. 50025/19-9-2018 Κοινισ Υπουργικισ 
Απόφαςθσ «Μεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ». 

 Το Ν. 2963/2001 Οργάνωςθ και λειτουργία των δθμόςιων επιβατικϊν μεταφορϊν με λεωφορεία, κ.λ.π. 
και ιδιαίτερα τα αρκ.6 & 9 . 

 Το άρκρο 1 του Ν. 2446/1996 (ΦΕΚ 276/Α/1996) Τροποποίθςθ του Ν. 711/1977  «Ρερί Ειδικϊν 
Τουριςτικϊν Λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ». 

 Το αρ.2756/23-5-17 ζγγραφο τθσ Αρχισ «διευκρινίςεισ επί τθσ Κατευκυντιριασ Οδθγίασ 12, ωσ προσ τα 
Γραμμάτια Σφςταςθσ Χρθματικισ Ραρακατακικθσ» (ΑΔΑ 7ΝΣΟΞΤΒ-975). 

 Τθν ανάγκθ μεταφοράσ των μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ Νομοφ Μεςςθνίασ ςτα ςχολεία 
που οφείλουν να φοιτοφν. 

 Το αρικ. πρωτ. 146497/21-5-2021 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Τεχνικϊν Ζργων τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ περί 
χιλιομζτρθςθ αποςτάςεων δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν. 

 Tθν υπ’ αρικ. 442/21-12-2020 (ΑΔΑ: 67Σ371-ΝΙ8) Απόφαςθ του  Ρεριφερειακοφ  Συμβουλίου 
Ρελοποννιςου με τθν οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου ζτουσ 2021 
και τθν υπ.αρ.230405/2021 (ΑΔΑ:ΩΔ89Ο1Φ-ΤΟΦ) ζγκριςθ νομιμότθτασ αυτισ από τθν Αποκεντρωμζνθ 
Διοίκθςθ Ρ.ΔΕ. & Ι.  

 Τθν υπ. αρικμ. 803/4-6-2021 (ΑΔΑ: 6Σ9Α7Λ1-ΗΕΧ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου με κζμα: 
«Ζγκριςθ εφαρμογισ Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τριετοφσ 
διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ, για τα ςχολικά ζτθ 2021-2022, 
2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 12.000.000,00 € 
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 13% (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για 
τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 20%)». 
 

- Το αρ. 179705/14-6-2021 τεκμθριωμζνο αίτθμα Διατάκτθ, για ζκδοςθ Απόφαςθσ Ανάλθψθσ 
Υποχρζωςθσ. 
 

- Τθν  αρ. πρωτ. 199590/29-6-2021  απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ, με τθν οποία δεςμεφτθκε το ποςό 
των 1.800.000,00  € ςτον Ε.Φ. 5192 ΚΑΕ 0821.0001 οικ. ζτουσ 2021 και θ οποία καταχωρικθκε με α/α 
1871 Βεβ: 1914 ςτο Βιβλίο Εγκρίςεων και Εντολϊν Ρλθρωμισ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου. 

 
- Τθν υπϋ αρικμ. Ρρωτ. 182522/16-6-2021 απόφαςθ Ρεριφερειάρχθ Ρελοποννιςου με κζμα «Ζγκριςθ 

ςυγκρότθςθσ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ προςφορϊν του θλεκτρονικοφ ανοικτοφ άνω των ορίων 
διαγωνιςμοφ ανάκεςθσ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ, για τα ςχολικά ζτθ 2021-2022, 2022-2023 & 2023-
2024. 

 
- Τθν υπϋ αρικμ. 1049/16-7-2021 (ΑΔΑ: ΨΧ8Ν7Λ1-ΓΔ4) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ 

Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου με κζμα «Ζγκριςθ διενζργειασ και όρων διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι 
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Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016 τριετοφσ  διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ 
αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ, για τα ςχολικά ζτθ 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ 
προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 12.000.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α 13% 
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων 
δρομολογίων ζωσ 20%)» 

- Το με αρ. 2021-099940/23-7-2021 Αποδεικτικό θλεκτρονικισ αποςτολισ περίλθψθσ τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ ςτθν Υπθρεςία Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (SIMAP). 

 
1.5 Ρροκεςμία παραλαβισ αιτιςεων ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ) για τθν εγγραφι ςτο ΔΣΑ. 

 

Ωσ προκεςμία παραλαβισ των αρχικϊν (που υποβάλλονται για πρϊτθ φορά ςτο ςφςτθμα) αιτιςεων 
ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ), ορίηεται θ  22-8-2021 και ϊρα 23:59'. 

 

 

Θ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθ ςφναψθ τθσ πρϊτθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ ςτο πλαίςιο 
του παρόντοσ ΔΣΑ δεν μπορεί να αποςταλεί πριν τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω θμερομθνίασ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο Στάδιο Β’ τθσ παροφςασ. Επιςθμαίνεται ότι θ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ δεν γεννά υποχρζωςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ όπωσ αποςτείλει άμεςα τθν πρϊτθ 
πρόςκλθςθ για τθν υποβολι προςφοράσ. Τθν εν λόγω πρόςκλθςθ, κακϊσ και όλεσ τισ επόμενεσ 
προςκλιςεισ, δφναται να αποςτζλλει οποτεδιποτε κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΔΣΑ, ςε κάκε 
περίπτωςθ πάντωσ μετά τθν παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςμίασ. 

 

Μετά τθν αποςτολι τθσ παραπάνω πρόςκλθςθσ, δεν τίκεται καμία επιπλζον προκεςμία παραλαβισ 
αιτιςεων ςυμμετοχισ. 

 
1.6 Δθμοςιότθτα. 

 

Α. Δημξρίεσρη ρςημ Δπίρημη Δτημεοίδα ςηπ Δσοχπαψκήπ Έμχρηπ. 

Ρροκιρυξθ ςφμβαςθσ για τθ δθμιουργία του παρόντοσ ΔΣΑ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για 
δθμοςίευςθ ςτισ   23-7-2021 ςτθν Υπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. 

 
 

Β. Δημξρίεσρη ρε εθμικό επίπεδξ. 

Θ προκιρυξθ και το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Κεντρικό Θλεκτρονικό 
Μθτρϊο Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ). 

Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρείται και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.: 
http://www.promitheus.gov.gr, με Συςτθμικό Αφξοντα Αρικμό : 134811. 

Ρροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται ςτον Ελλθνικό Τφπο, ςφμφωνα με 
το άρκρο 66 του Ν.4412/2016, μια φορά, ςε δφο θμεριςιεσ και μία εβδομαδιαία νομαρχιακζσ 
εφθμερίδεσ του Νομοφ Μεςςθνίασ: ΕΛΕΥΘΕΙΑ, ΘΑΟΣ και ΜΕΣΣΘΝΙΑΚΟΣ ΛΟΓΟΣ αντίςτοιχα. 

Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ (ιςτ) τθσ 
παραγράφου 3 του άρκρου 76 του Ν.4727/2020, αναρτάται ςτον ιςτότοπο του προγράμματοσ 
«ΔΙΑΥΓΕΙΑ» http://et.diavgeia.gov.gr/ 

Θ Διακιρυξθ καταχωρείται ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ ςτθ διεφκυνςθ (URL) : 
www.ppel.gov.gr., ςτθν διαδρομι : ΕΓΑ - ΡΟΜΘΘΕΙΕΣ. 

 
 

Γ. Ένξδα δημξριεύρεχμ. 

Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Τφπο βαρφνει τθν ανακζτουςα αρχι. 

 
1.7. Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ. 

 

Οι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι : 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://et.diavgeia.gov.gr/
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α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν, κατά τθν εκτζλεςθ των επιμζρουσ ςυμβάςεων ςτο 
πλαίςιο του παρόντοσ ΔΣΑ, εφόςον επιλεγοφν, τισ υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ 
τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το 
δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α 
του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που 
επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ 
που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ, 

β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, 

γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που 
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ. 
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2. ΓΕΝΛΚΟΛ ΚΑΛ ΕΛΔΛΚΟΛ ΟΟΛ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΓΑΦΘ ΣΤΟ ΔΣΑ 
 

 

 2.1.  Γενικζσ Ρλθροφορίεσ. 
 

 

 2.1.1 Έγγοατα ςηπ ρύμβαρηπ. 

Στο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, τα ζγγραφα ςφμβαςθσ είναι τα ακόλουκα : 

1. θ Ρροκιρυξθ τθσ Σφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, 

2. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ *ΕΕΕΣ+, 
3. θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ, 
4. οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ 

ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά. 
5. Το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Ραραρτιματά τθσ. 

 

 2.1.2. Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ. 

Πλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ 
και όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ 
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ), θ οποία είναι 
προςβάςιμθ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. 

 

 2.1.3. Ραροχι Διευκρινίςεων. 

Αιτιματα διευκρινίςεων από ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ, κατά τθν περίοδο υποβολισ των 
αρχικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ, υποβάλλονται θλεκτρονικά μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ 
από τθν αποςτολι τθσ προκιρυξθσ ςφμβαςθσ ςτθν ΕΕΕΕ ζωσ τθν καταλθκτικι προκεςμία υποβολισ των 
αρχικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ του άρκρου 1.5 τθσ παροφςασ και απαντϊνται το αργότερο ζξι (6) 
θμζρεσ πριν τθν λιξθ αυτισ. 

Λοιπά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΔΣΑ υποβάλλονται 
οποτεδιποτε από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ και απαντϊνται το αργότερο 10 θμζρεσ 
από τθν υποβολι τουσ. 

Τα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτο δικτυακό τόπο του ΔΣΑ, 
μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.. 

Αιτιματα παροχισ ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από 
εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά 
διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το 
θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτθμάτων είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα 
παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα 
ςυνοδεφει δεν είναι θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο, δεν εξετάηονται. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι των προςφορϊν 
του Β’ Σταδίου, οφτωσ ϊςτε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ 
όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν για τθν κατάρτιςθ των αιτιςεων ι των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ 
περιπτϊςεισ: 
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα 
εγκαίρωσ, εντοφτοισ, δεν ζχουν παραςχεκεί: 

i) το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν παραλαβι των αιτιςεων 
ςυμμετοχισ 

   ii) εντόσ τθσ προκεςμίασ που ορίηεται ειδικότερα ςε κάκε επιμζρουσ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν,  
   β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ. 

Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν. 
Πταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία 
κατάλλθλων αιτιςεων ι προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Τροποποίθςθ των όρων τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ (πχ αλλαγι/μετάκεςθ τθσ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ, κακϊσ και ςθμαντικζσ αλλαγζσ των εγγράφων τθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τθν προθγοφμενθ παράγραφο) δθμοςιεφονται ςτθν ΕΕΕΕ (με το τυποποιθμζνο 
ζντυπο «Διορκωτικό») και ςτο ΚΘΜΔΘΣ. 

 
 

 2.1.4. Γλϊςςα. 

Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Σε περίπτωςθ αςυμφωνίασ 
μεταξφ των τμθμάτων των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ που ζχουν ςυνταχκεί ςε περιςςότερεσ γλϊςςεσ, 
επικρατεί θ ελλθνικι ζκδοςθ. 

Τυχόν προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ, οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν 
ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά 
δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν.1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ 
τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το 
ζγγραφο. 

 

Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ 
μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά 
εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188). Ειδικά, τα 
αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα ςυνοδεφονται από μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα επικυρωμζνθ 
είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ είτε από πρόςωπο κατά νόμο 
αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο. 

Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα - εταιρικά ι μθ - με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μποροφν να υποβάλλονται ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν 
ελλθνικι. 

Κάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα 
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 

 

2.1.5. Ρροςταςία Ρροςωπικϊν Δεδομζνων 

Θ Ανακζτουςα Αρχι ενθμερϊνει το φυςικό πρόςωπο που υπογράφει τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ ι τθν 

προςφορά του Β’ Σταδίου, ωσ Συμμετζχων ι ωσ Ρροςφζρων ι ωσ Νόμιμοσ Εκπρόςωποσ του Συμμετζχοντοσ 

ι του Ρροςφζροντοσ, ότι θ ίδια ι και τρίτοι, κατ’ εντολι και για λογαριαςμό τθσ, κα επεξεργάηονται 

προςωπικά δεδομζνα που περιζχονται ςτουσ φακζλουσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι τθσ προςφοράσ και τα 

αποδεικτικά μζςα τα οποία υποβάλλονται ςε αυτιν, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Διαγωνιςμοφ, για το ςκοπό 

τθσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ ι των προςφορϊν και τθσ ενθμζρωςθσ ζτερων ςυμμετεχόντων 

ςε αυτόν, λαμβάνοντασ κάκε εφλογο μζτρο για τθ διαςφάλιςθ του απόρρθτου και τθσ αςφάλειασ τθσ 

επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από κάκε μορφισ ακζμιτθ επεξεργαςία, ςφμφωνα 

με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί προςταςίασ προςωπικϊν δεδομζνων, κατά τα αναλυτικϊσ 

αναφερόμενα ςτθν αναλυτικι ενθμζρωςθ που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα. 

 
     Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ. 

 

 

 2.2.1. Δικαίχμα ρσμμεςξυήπ. 

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθν παροφςα διαδικαςία εγγραφισ ςε μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ του 
παρόντοσ ΔΣΑ ζχουν φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, 
τα μζλθ αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε : 
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α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, 

β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια 
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν 
Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και 

δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν 
ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν 
απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. Θ Α.Α. 
μπορεί να απαιτιςει από τισ ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι 
μορφι, εφόςον τουσ ανατεκεί θ ςφμβαςθ. 

 

 2.2.2. Δγγύηρη ρσμμεςξυήπ για ςημ εγγοατή ρςξ ΔΑ : ΔΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ. 
 

 Λόγξι απξκλειρμξύ. 

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο 
πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του 
(εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ : 

2.2.3.1. Πταν υπάρχει ςε βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ 
ακόλουκουσ λόγουσ : 

α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου 
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), 

β) ενεργθτικι δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ 
Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον 
ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο 
εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν 
προςϊπων), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 237Α 
παρ. 2 (εμπορία επιρροισ – μεςάηοντεσ), 396 παρ. 2 (δωροδοκία ςτον ιδιωτικό τομζα) του Ροινικοφ 
Κϊδικα, 

 
γ) απάτθ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ζνωςθσ, κατά τθν ζννοια των άρκρων 3 και 4 τθσ 
Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Ιουλίου 2017 ςχετικά 
με τθν καταπολζμθςθ, μζςω του ποινικοφ δικαίου, τθσ απάτθσ εισ βάροσ των οικονομικϊν ςυμφερόντων 
τθσ Ζνωςθσ (L 198/28.07.2017) και τα εγκλιματα των άρκρων 159Α (δωροδοκία πολιτικϊν προςϊπων), 
216 (πλαςτογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλιλου), 237 παρ. 2-4 (δωροδοκία δικαςτικϊν λειτουργϊν), 242 
(ψευδισ βεβαίωςθ, νόκευςθ κ.λπ.) 374 (διακεκριμζνθ κλοπι), 375 (υπεξαίρεςθ), 386 (απάτθ), 386Α 
(απάτθ με υπολογιςτι), 386Β (απάτθ ςχετικι με τισ επιχορθγιςεισ), 390 (απιςτία) του Ροινικοφ Κϊδικα και 
των άρκρων 155 επ. του Εκνικοφ Τελωνειακοφ Κϊδικα (ν. 2960/2001, Α’ 265), όταν αυτά ςτρζφονται κατά 
των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι ςυνδζονται με τθν προςβολι αυτϊν των 
ςυμφερόντων, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 23 (διαςυνοριακι απάτθ ςχετικά με τον ΦΡΑ) και 24 
(επικουρικζσ διατάξεισ για τθν ποινικι προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων τθσ Ευρωπαϊκισ 
Ζνωςθσ) του ν. 4689/2020 (Α’ 103), 
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, 
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 3-4 και 5-12 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2017/541 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 15θσ Μαρτίου 2017 για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ και τθν αντικατάςταςθ τθσ 
απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και για τθν τροποποίθςθ τθσ απόφαςθσ 
2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 88/31.03.2017) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα 
διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 14 αυτισ, και τα εγκλιματα των άρκρων 187Α και 187Β 
του Ροινικοφ Κϊδικα, κακϊσ και τα εγκλιματα των άρκρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α’103), 
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ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ 
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου τθσ 20θσ Μαΐου 2015, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ 
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι για τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, τθν τροποποίθςθ του κανονιςμοφ (ΕΕ) αρικμ. 648/2012 του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, και τθν κατάργθςθ τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου και τθσ οδθγίασ 2006/70/ΕΚ τθσ Επιτροπισ (ΕΕ L 141/05.06.2015) και τα εγκλιματα των 
άρκρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α’ 139), 
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ 
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για 
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), 
και τα εγκλιματα του άρκρου 323Α του Ροινικοφ Κϊδικα (εμπορία ανκρϊπων).  
 
Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ 
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου 
αφορά:  

- ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν 
(Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) τουσ διαχειριςτζσ. 

- -ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα Σφμβουλο, τα μζλθ του Διοικθτικοφ 

Συμβουλίου, κακϊσ και τα πρόςωπα ςτα οποία με απόφαςθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου ζχει ανατεκεί 

το ςφνολο τθσ διαχείριςθσ και εκπροςϊπθςθσ τθσ εταιρείασ. 

- -ςτισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν, τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου1. 

- -ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τον κατά περίπτωςθ  νόμιμο εκπρόςωπο. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (ςτ) θ κατά τα ανωτζρω, περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε πζντε (5) ζτθ από τθν θμερομθνία τθσ 

καταδίκθσ με αμετάκλθτθ απόφαςθ. 

2.2.3.2. Στισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ : 

α) όταν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με 
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ   ι τθν 
εκνικι νομοκεςία ι/και 

β) όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει 
ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

Αν ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και 
τθν επικουρικι αςφάλιςθ. 
Οι υποχρεϊςεισ των περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2.2.3.2 κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον δεν ζχουν 
καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον αυτζσ ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Δεν αποκλείεται ο οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε καταβάλλοντασ 
τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων, κατά 
περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό διακανονιςμό 
για τθν καταβολι τουσ ςτο μζτρο που τθρεί τουσ όρουσ του δεςμευτικοφ κανονιςμοφ. 

                                                           
1
 Ρρβλ. άρκρο 73 παρ. 1 τελευταία δφο εδάφια του ν. 4412/2016  
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2.2.3.3 α) Κατ’ εξαίρεςθ, δεν αποκλείονται για τουσ λόγουσ των ανωτζρω παραγράφων, εφόςον 
ςυντρζχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 
προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 
β) Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των 
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν 
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα 
να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν.4412/2016, πριν από τθν 
υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ. 

2.2.3.4 Αποκλείεται από τθν παροφςα διαδικαςία οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ 
ακόλουκεσ καταςτάςεισ : 

(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 

(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία 
πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται 
ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε 
εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο 
οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν 
προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, 
λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του 
λειτουργίασ, 

(γ) εάν, με τθν επιφφλαξθ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν.3959/2011 περί ποινικϊν 
κυρϊςεων και άλλων διοικθτικϊν ςυνεπειϊν, υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο 
ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, 

δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν.4412/2016 δεν 
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ 
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 
του ν.4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα, 

(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ 
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα 
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ 
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ, 

(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ εκ προκζςεωσ ςοβαρϊν απατθλϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των 
πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να 
προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 5.3.2 τθσ παροφςασ, 

(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο 
πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ 
πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, 
τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ, 

(κ) εάν θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αποδείξει, με κατάλλθλα μζςα ότι ζχει διαπράξει ςοβαρό 
επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του. 

Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (κ) θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει κακοριςτεί με αμετάκλθτθ 

απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν θμερομθνία ζκδοςθσ πράξθσ που βεβαιϊνει το ςχετικό 

γεγονόσ. 
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2.2.3.5. Ο οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ 
διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι 
παραλείψεϊν του, είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ. 

2.2.3.6. Οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4, εκτόσ από τθν περ. β αυτισ, μπορεί να προςκομίηει 
ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία 
του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Για τον ςκοπό αυτόν, ο 
οικονομικόσ φορζασ αποδεικνφει ότι ζχει καταβάλει ι ζχει δεςμευκεί να καταβάλει αποηθμίωςθ για 
ηθμίεσ που προκλικθκαν από το ποινικό αδίκθμα ι το παράπτωμα, ότι ζχει διευκρινίςει τα γεγονότα 
και τισ περιςτάςεισ με ολοκλθρωμζνο τρόπο, μζςω ενεργοφ ςυνεργαςίασ με τισ ερευνθτικζσ αρχζσ, και 
ζχει λάβει ςυγκεκριμζνα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα, κακϊσ και μζτρα ςε επίπεδο προςωπικοφ 
κατάλλθλα για τθν αποφυγι περαιτζρω ποινικϊν αδικθμάτων ι παραπτωμάτων. Τα μζτρα που 
λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ 
ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν 
επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Αν τα 
μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. 
Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, 
ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ 
δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται 
ςτθν εν λόγω απόφαςθ. 

2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν 
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του 
ν.4412/2016. 

2.2.3.8. Οικονομικόσ φορζασ, ςε βάροσ του οποίου ζχει επιβλθκεί θ κφρωςθ του οριηόντιου 
αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ και για το χρονικό διάςτθμα που αυτι ορίηει, 
αποκλείεται και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.  

 

ΚΛΤΘΛΑ ΕΡΛΛΟΓΘΣ. 
 

 2.2.4 Kαταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ παροφςα διαδικαςία απαιτείται να αςκοφν επαγγελματικι 
δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ για το οποίο αιτοφνται τθν εγγραφι ςτο ΔΣΑ. 

Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται 
να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ 
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα XI του 
Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ 
Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ ΣΔΣ, ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν 
προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε 
κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα 
επαγγελματικά μθτρϊα. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ απαιτείται : 

α) τα φυςικά πρόςωπα - οδθγοί / ατομικζσ επιχειριςεισ, να είναι κάτοχοι ειδικισ κάρτασ (Ε.Δ.Χ. ι Ρ.Ε.Ι.) 
ςε ιςχφ, ανάλογα με τον τφπο του οχιματοσ. 

β) Τα νομικά πρόςωπα, να είναι εγγεγραμμζνα ςτο αρμόδιο επαγγελματικό Μθτρϊο, κατά περίπτωςθ. 

Σε κάκε περίπτωςθ που οι οικονομικοί φορείσ, υπό α) ι β) ανωτζρω, απαςχολοφν άλλουσ οδθγοφσ, κα 
πρζπει να είναι και αυτοί κάτοχοι τθσ ωσ άνω ειδικισ κάρτασ. 

Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν αλλοδαπι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν ιςοδφναμεσ άδειεσ 
επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ τθσ χϊρασ εγκατάςταςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων θ καταλλθλότθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ 
κα πρζπει να καλφπτεται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ.   
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2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια:  
 
Δεν απαιτείται για το παρόν ΔΣΑ. 

 

 2.2.6 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα. 

Πςον αφορά ςτθν τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα για τθν εγγραφι ςτο ΔΣΑ, οι οικονομικοί φορείσ 
απαιτείται όπωσ διακζτουν : 

α) άδεια κυκλοφορίασ, ςε ιςχφ, των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο (βαςικό και 
εφεδρικό), 
β) αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια, ςε ιςχφ, για τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο 
(βαςικό και εφεδρικό), 

γ) δελτίο τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ, ςε ιςχφ, για τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε 
δρομολόγιο (βαςικό και εφεδρικό), 

δ) βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ, ωσ προσ το νόμιμο τθσ λειτουργίασ των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται 
κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. 

Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ αίτθςθσ ςυμμετοχισ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, οι ωσ άνω απαιτιςεισ 
τεχνικισ ικανότθτασ πρζπει να πλθροφνται από όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

 

 2.2.7 Στιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων. 

Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν, όςον αφορά ςτα κριτιρια ςχετικά με τθν τεχνικι και επαγγελματικι 
ικανότθτα (τθσ  παραγράφου 2.2.6),  να ςτθρίηονται  ςτισ ικανότθτεσ  άλλων φορζων,  αςχζτωσ τθσ  
νομικισ  φφςθσ των δεςμϊν τουσ με αυτοφσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, αποδεικνφουν ότι κα ζχουν ςτθ 
διάκεςι τουσ τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, με τθν προςκόμιςθ τθσ ςχετικισ δζςμευςθσ των φορζων ςτθν 
ικανότθτα των οποίων ςτθρίηονται. 

Ειδικά, όςον αφορά ςτα κριτιρια επαγγελματικισ ικανότθτασ που ςχετίηονται με τουσ τίτλουσ 
ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτϋ του Μζρουσ ΙΙ του 
Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν.4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι 
οικονομικοί φορείσ, μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, μόνο, εάν οι τελευταίοι κα 
εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ. 

Υπό τουσ ίδιουσ όρουσ οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων μποροφν να ςτθρίηονται ςτισ ικανότθτεσ των 
ςυμμετεχόντων ςτθν ζνωςθ ι άλλων φορζων. 

 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει αν οι φορείσ, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων προτίκεται να ςτθριχκεί ο 
οικονομικόσ φορζασ, πλθροφν κατά περίπτωςθ τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ και εάν ςυντρζχουν λόγοι 
αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν φορζα 
ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται, εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για 
τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν ςχετικι 
θλεκτρονικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία απευκφνεται ςτον οικονομικό φορζα μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. Ο φορζασ που αντικακιςτά φορζα του προθγοφμενου 
εδαφίου δεν επιτρζπεται να αντικαταςτακεί εκ νζου. 

Επιςθμαίνεται ότι θ μίςκωςθ οχιματοσ ι θ κατοχι του από τον προςφζροντα, βάςει άλλθσ νομικισ 

ςχζςθσ με τρίτο πρόςωπο (πχ, παραχϊρθςθ χριςθσ με ι χωρίσ αντάλλαγμα), δεν αποτελεί ςτιριξθ ςτισ 

ικανότθτεσ τρίτου. Συνεπϊσ, δεν απαιτείται θ υποβολι ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόςον θ κατοχι του οχιματοσ 

από τον αιτοφντα οικονομικό φορζα, υφίςταται ιδθ κατά τον χρόνο τθσ υποβολισ του ΕΕΕΣ. 
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3. ΥΡΟΒΟΛΘ ΚΑΛ ΑΞΛΟΛΟΓΘΣΘ ΕΕΕΣ ΓΛΑ ΤΘΝ ΕΓΓΑΦΘ ΣΤΟ ΔΣΑ 
 

 

 3.1  Υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ). 
 

Για τθν εγγραφι ςτο ΔΣΑ και προσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται 
ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των 
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 τθσ παροφςθσ, υποβάλλουν, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), κακϊσ και τθ ςυνοδευτικι 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ πλθροφορίεσ που 
παρζχει με το ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τθν παρ. 9 του ίδιου άρκρου. Το ΕΕΕΣ το οποίο αποτελεί ενθμερωμζνθ 
υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986, επέυει θέρη αίςηρηπ ρσμμεςξυήπ για τθν 
εγγραφι ςτο ΔΣΑ και υποβάλλεται ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Ραράρτθμα. Ππου 
ςτθν παροφςα αναφζρεται «αίτθςθ ςυμμετοχισ» νοείται το ΕΕΕΣ. 

 
Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφό 2.2.7. τθσ παροφςασ, αναφζρει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του  τουσ φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται, οι οποίοι υποχρεοφνται να  αποδεικνφουν, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ 
(παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.6 ). 
Στθν περίπτωςθ που o οικονομικόσ φορζασ αναφζρει ςτθν αίτθςθ ςυμμετοχισ του ότι προτίκεται να 
ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το 
τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, οι υπεργολάβοι υποχρεοφνται να 
αποδεικνφουν, κατά τα οριηόμενα ςτθν παροφςα, ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ.  
Κατά τθν υποβολι του ΕΕΕΣ, κακϊσ και τθσ ςυνοδευτικισ υπεφκυνθσ διλωςθσ, είναι δυνατι, με μόνθ τθν 
υπογραφι του κατά περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα, θ προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ που αναφζρονται ςτο άρκρο 2.2.3 τθσ παροφςασ, για το ςφνολο των φυςικϊν 
προςϊπων που είναι μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτόν.   
Ωσ εκπρόςωποσ του οικονομικοφ φορζα νοείται ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ αυτοφ, όπωσ προκφπτει από το 
ιςχφον καταςτατικό ι το πρακτικό εκπροςϊπθςισ του κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι 
το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ 
ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ ςυμμετοχισ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ 
τθσ ζνωςθσ. Σε αυτό, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του 
κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Το ΕΕΕΣ φζρει υπογραφι με θμερομθνία εντόσ τθσ προβλεπόμενθσ προκεςμίασ υποβολισ  των αρχικϊν 
αιτιςεων ςυμμετοχισ, ενϊ, μετά τθν παρζλευςι τθσ, υπογράφεται οποτεδιποτε εντόσ του χρονικοφ 
διαςτιματοσ ιςχφοσ του παρόντοσ ΔΣΑ. ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν περ. α τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 
του ν.4412/2016. Εάν ςτο διάςτθμα που μεςολαβεί μεταξφ τθσ θμερομθνίασ υπογραφισ του ΕΕΕΣ και τθσ 
καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ ζχουν επζλκει μεταβολζσ ςτα δθλωκζντα ςτο 
ΕΕΕΣ, εκ μζρουσ του, ςτοιχεία, ο οικονομικόσ φορζασ αποςφρει τθν αίτθςι του, χωρίσ να απαιτείται 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Στθ ςυνζχεια μπορεί να τθν υποβάλει εκ νζου με επίκαιρο ΕΕΕΣ. 
Ο οικονομικόσ φορζασ δφναται να διευκρινίηει τισ δθλϊςεισ και πλθροφορίεσ που παρζχει ςτο ΕΕΕΣ με 
ςυνοδευτικι υπεφκυνθ διλωςθ, τθν οποία υποβάλλει μαηί με αυτό. 
Ο οικονομικόσ φορζασ φζρει τθν ειδικι υποχρζωςθ, να δθλϊςει, μζςω του ΕΕΕΣ, τθν κατάςταςι του ςε 

ςχζςθ με τουσ λόγουσ που προβλζπονται ςτο άρκρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου 2.2.3 τθσ 

παροφςθσ, και ταυτόχρονα να επικαλεςκεί και τυχόν λθφκζντα μζτρα προσ αποκατάςταςθ τθσ αξιοπιςτίασ 

του. 

Ιδίωσ επιςθμαίνεται ότι κατά τθν απάντθςθ οικονομικοφ φορζα ςτο ςχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για τυχόν 

ςφναψθ ςυμφωνιϊν με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ, θ 

ςυνδρομι περιςτάςεων, όπωσ θ πάροδοσ τθσ τριετοφσ περιόδου τθσ ιςχφοσ του λόγου αποκλειςμοφ 

(παραγράφου 10 του άρκρου 73) ι θ εφαρμογι τθσ διάταξθσ τθσ παραγράφου 3β του άρκρου 44 του ν. 
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3959/2011, ςφμφωνα με τθν περ. γ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 τθσ παροφςθσ, αναλφεται ςτο ςχετικό πεδίο 

που προβάλλει κατόπιν κετικισ απάντθςθσ. 

Πςον αφορά τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ 

(περ. α’ και β’ τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016) αυτζσ κεωρείται ότι δεν ζχουν ακετθκεί εφόςον 

δεν ζχουν καταςτεί λθξιπρόκεςμεσ ι εφόςον ζχουν υπαχκεί ςε δεςμευτικό διακανονιςμό που τθρείται. 

Στθν περίπτωςθ αυτι, ο οικονομικόσ φορζασ δεν υποχρεοφται να απαντιςει καταφατικά ςτο ςχετικό πεδίο 

του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει ανεκπλιρωτεσ υποχρεϊςεισ όςον αφορά 

ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ι, κατά περίπτωςθ, εάν ζχει ακετιςει τισ 

παραπάνω υποχρεϊςεισ του. 

Αν επζλκουν μεταβολζσ ςτισ προχποκζςεισ τισ οποίεσ οι προςφζροντεσ δθλϊςουν ότι πλθροφν, ςφμφωνα 

με το παρόν άρκρο, οι οποίεσ επζλκουν ι για τισ οποίεσ λάβουν γνϊςθ μετά τθν ςυμπλιρωςθ του ΕΕΕΣ και 

μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ πρόςκλθςθσ για τθν ςφναψθ του ςυμφωνθτικοφ οι προςφζροντεσ οφείλουν 

να ενθμερϊςουν αμελλθτί τθν Ανακζτουςα Αρχι.  

Θ Ανακζτουςα Αρχι  μπορεί, ανά πάςα ςτιγμι, κατά τθ διάρκεια τθσ περιόδου ιςχφοσ του ΔΣΑ, να απαιτεί 
από τουσ ςυμμετζχοντεσ, που ζχουν γίνει δεκτοί, να υποβάλουν ανανεωμζνο και επικαιροποιθμζνο το ΕΕΕΣ, 
εντόσ πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία διαβίβαςθσ του ςχετικοφ αιτιματοσ ςτουσ 
ςυμμετζχοντεσ. Σε περίπτωςθ που το ΕΕΕΣ δεν προςκομιςτεί εντόσ τθσ ανωτζρω προκεςμίασ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι κζτει, εκ νζου, τελευταία προκεςμία, ομοίωσ, πζντε (5) εργάςιμων θμερϊν ςτουσ ςυμμετζχοντεσ που 
δεν ανταποκρίκθκαν, με τθ ρθτι αναφορά ότι, ςε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςθσ, διαγράφονται αυτοδικαίωσ 
(χωρίσ οποιαδιποτε άλλθ διατφπωςθ, ζκδοςθ απόφαςθσ, κλπ) από όλεσ τισ κατθγορίεσ ςτισ οποίεσ ζχουν 
εγγραφεί ςτο παρόν ΔΣΑ. Μετά τθ διαγραφι τουσ, οι εν λόγω οικονομικοί φορείσ τίκενται εκτόσ 
ςυςτιματοσ και δεν τουσ απευκφνονται νζεσ προςκλιςεισ υποβολισ προςφοράσ. Θ διαγραφι δεν 
επθρεάηει τυχόν ςυμβάςεισ που τουσ ζχουν ιδθ ανατεκεί ι/και εκτελοφν ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΔΣΑ, με 
τθν επιφφλαξθ των οριηόμενων ςτα άρκρα 6.3, 6.7, 6.8 7.4, 7.5 και 7.6 τθσ παροφςασ. 
Επιςθμαίνεται ότι, μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, διαγραφι, ο οικονομικόσ φορζασ ζχει δικαίωμα ανά πάςα 
ςτιγμι να επανυποβάλει ΕΕΕΣ (αίτθςθ ςυμμετοχισ) και να επανεγγραφεί ςτο ΔΣΑ, εφόςον πλθροί τισ 
ςχετικζσ προχποκζςεισ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και τθρουμζνθσ τθσ προβλεπόμενθσ διαδικαςίασ για τθν 
αξιολόγθςθ. 
Κακ’ όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του ΔΣΑ, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί από τουσ εγγεγραμμζνουσ ςτο 
ΔΣΑ οικονομικοφσ φορείσ (υποψθφίουσ), ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, 
να υποβάλλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ 
διαδικαςίασ. 

 

 

   3. 2   Τρόποσ υποβολισ αιτιςεων ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ). 
 

3.2.1 Οι αρχικζσ αιτιςεισ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ οικονομικοφσ φορείσ θλεκτρονικά, 
µζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Θ.∆Θ.Σ. μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
και ϊρα που ορίηει θ παροφςα διακιρυξθ (άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ) ςτθν Ελλθνικι γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό 
φάκελο, ςφμφωνα µε τα αναφερόμενα ςτο ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν, κατ’ 
εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 36 του ν.4412/2016, εκδοκείςα, με αρ. 64233/08-06-
2021(Β’ 2453/09-06-2021), Κοινι Απόφαςθ των Υπουργϊν Ανάπτυξθσ και Επενδφςεων και Επικρατείασ 
«υκμίςεισ τεχνικϊν ηθτθμάτων που αφοροφν τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ των Δθμοςίων Συμβάςεων 
Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν με χριςθ των επιμζρουσ εργαλείων και διαδικαςιϊν του Εκνικοφ Συςτιματοσ 
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)» εφεξισ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 

Οι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ ωσ Ραράρτθμα  αυτισ.  
Θ ςυμπλιρωςι του δφναται να πραγματοποιθκεί με χριςθ του υποςυςτιματοσ Promitheus ESPDint, 
προςβάςιμου μζςω τθσ Διαδικτυακισ Ρφλθσ (www.promitheus.gov.gr) του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ, ι άλλθσ ςχετικισ 
ςυμβατισ πλατφόρμασ υπθρεςιϊν διαχείριςθσ θλεκτρονικϊν ΕΕΕΣ. Οι Οικονομικοί Φορείσ δφνανται για 
αυτό το ςκοπό να αξιοποιιςουν το αντίςτοιχο θλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί 
επικουρικό ςτοιχείο των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. 

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.promitheus.gov.gr/
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Μετά τθν - προβλεπόμενθ ςτο άρκρο 1.5 τθσ παροφςασ - προκεςμία υποβολισ των αρχικϊν αιτιςεων 
ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ), αυτζσ δφνανται να υποβάλλονται οποτεδιποτε, κακ’ όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του, για 
εγγραφι ςτο ΔΣΑ, από κάκε οικονομικό φορζα που πλθροί τα κριτιρια επιλογισ τθσ παροφςασ. 
Για τθν υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ ςτο ΔΣΑ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να 
διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, το οποίο χορθγικθκε από πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ 
περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα 
με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ 
παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και 
Υπθρεςίεσ.  

 

 
3.2.2. Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω 
του ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 10 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.  

Θ υποβολι των αρχικϊν αιτιςεων ςυμμετοχισ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, για τθν 
εγγραφι ςτο ΔΣΑ, λαμβάνει χϊρα πριν τθν παρζλευςθ τθσ αντίςτοιχθσ οριςκείςασ καταλθκτικισ 
θμερομθνίασ και ϊρασ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1.5. τθσ παροφςασ. Σε 
περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι οφείλει να ρυκμίςει τα 
τθσ ςυνζχειασ τθσ διαδικαςίασ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ. 

3.2.3 Θ ανακζτουςα αρχι παρζχει κακ’ όλθ τθν περίοδο ιςχφοσ του ΔΣΑ τθ δυνατότθτα ςε κάκε 
οικονομικό φορζα να υποβάλει θλεκτρονικά αίτθςθ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με προαναφερόμενα, με 
ςκοπό να γίνει δεκτόσ ςτο ςφςτθμα. 

3.2.4  Πλοι οι οικονομικοί φορείσ που ικανοποιοφν τα κριτιρια επιλογισ μίασ ι περιςςότερων 
κατθγοριϊν του άρκρου 1.3 εγγράφονται ςτο ΔΣΑ, κακϊσ δεν περιορίηεται ο αρικμόσ των υποψθφίων 
που γίνονται δεκτοί. 

Από τον οικονομικό φορζα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία 
εκείνα τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν.4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ 

διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
πλθροφορίασ. 

Θ ανακζτουςα αρχι ενθμερϊνει, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του ΕΣΘΔΘΣ, τον 
ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα αν ζχει γίνει δεκτόσ ςτο ΔΣΑ ι όχι, το ταχφτερο δυνατό και πάντωσ 
όχι πζραν των πζντε θμερϊν από τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ τθσ αίτθςθσ ςυμμετοχισ του.  

Σε κάκε περίπτωςθ, είναι δυνατι θ εκ νζου υποβολι αίτθςθσ ςυμμετοχισ από απορριφκζντα 
οικονομικό φορζα, κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ του ΔΣΑ, εφόςον πλθροφνται οι ςχετικζσ 
προχποκζςεισ. 

 
3.2.5  Ο χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τα ανωτζρω δικαιολογθτικά μζςω του Συςτιματοσ, 
όπωσ περιγράφεται παρακάτω : 
Τα δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία κακϊσ και θ τυχόν, 
ςυνοδευτικι του ΕΕΕΣ, υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλονται από αυτόν ςτον (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ 
«Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 
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Τα εν λόγω θλεκτρονικά αρχεία, τα οποία υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, υπογεγραμμζνα, 
τουλάχιςτον, με προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι, θ οποία υποςτθρίηεται από αναγνωριςμζνο 
(εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό, επιςυνάπτεται από τον οικονομικό φορζα ςτθν θλεκτρονικι αίτθςθ 
ςυμμετοχισ του. 

Εφόςον οι χριςτεσ των οικονομικϊν φορζων καταχωρίςουν τα ανωτζρω αναφερόμενα ςτοιχεία τθσ αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του Υποςυςτιματοσ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω 
ςχετικισ λειτουργικότθτασ, εξάγουν αναφορά (εκτφπωςθ) ςε μορφι θλεκτρονικοφ αρχείου με μορφότυπο 
PDF, που αφορά τα καταχωριςμζνα ςτο Υποςφςτθμα ςτοιχεία των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ τουσ.  

Θ  Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτεί  από τουσ υποψιφιουσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθν 
διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά και 
ςτοιχεία ,  όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ, προκειμζνου για τθν προεπιλογι 
των οικονομικϊν φορζων και τθν αποδοχι τουσ ςτο ΔΣΑ. 
 

3.2.6 Ρεριεχόμενο Αίτθςθσ Συμμετοχισ (ΕΕΕΣ). 

Το μξμαδικό δικαιολογθτικό για τθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν φορζων και τθν εγγραφι τουσ ςτο 
ΔΣΑ, είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν παρ. 1 και 3 του 
άρκρου 79 του ν. 4412/2016, κακϊσ και θ τυχόν, ςυνοδευτικι αυτοφ υπεφκυνθ διλωςθ, κατά τθν παρ. 9 
του ίδιου άρκρου. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτο ΕΕΕΣ το/τα δρομολόγιο/δρομολόγια τθσ ςφμβαςθσ που 
προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που 
προτείνουν. 

Στισ περιπτϊςεισ που θ ανακζτουςα αρχι απαιτιςει τθν υποβολι, με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ, 
πρόςκετων ιδιωτικϊν εγγράφων, πχ. ειδικι κάρτα (Ε.Δ.Χ. ι Ρ.Ε.Ι.) υποβάλλονται και ιδιωτικά ζγγραφα, 
αυτά γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτθν παρ. 4.2.2 του παρόντοσ. 
 

3.2.7 Φοόμξπ ιρυύξπ ςχμ αιςήρεχμ ρσμμεςξυήπ. 

Οι αιτιςεισ ςυμμετοχισ ιςχφουν από τθν αποδοχι τουσ και ζωσ τθν καταλθκτικι θμερομθνία ιςχφοσ του 

∆ΣΑ. 

 

3.3  Αξιολόγθςθ αιτιςεων ςυμμετοχισ (ΕΕΕΣ). 
 

Μετά τθν θλεκτρονικι υποβολι των αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα αρχι προβαίνει ςτθν 
αξιολόγθςθ αυτϊν, μζςω των αρμόδιων, πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα, οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων, 
κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων. 

Ειδικότερα το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο : 

α) καταχωρεί τουσ οικονομικοφσ φορείσ που υπζβαλαν αιτιςεισ ςυμμετοχισ, τα υποβλθκζντα από 
αυτοφσ δικαιολογθτικά, κακϊσ και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο 
υπογράφεται από τα μζλθ του οργάνου, 

β) ςτθ ςυνζχεια προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των αιτιςεων ςυμμετοχισ, θ οποία γίνεται ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ τθσ παροφςασ, 

γ) ςυντάςςει πρακτικό, με το οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι τουσ και τθν εγγραφι των 
αιτοφντων οικονομικϊν φορζων ςτο ΔΣΑ ι τθν απόρριψι τουσ εφόςον δεν πλθροφν τουσ όρουσ και τισ 
απαιτιςεισ τθσ παροφςασ, ςε ςυνδυαςμό με το άρκρο 91 του ν. 4412/2016.  

Το ανωτζρω πρακτικό κοινοποιείται από το ωσ άνω όργανο ςτθν ανακζτουςα αρχι, προσ ζγκριςθ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να καλεί τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν τα 
αναφερόμενα ςτο ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

Στθ ςυνζχεια, εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνονται ι όχι τα ωσ 
άνω αποτελζςματα για τθν εγγραφι ςτο ΔΣΑ. Θ απόφαςθ κοινοποιείται με επιμζλεια τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ ςτουσ ςυμμετζχοντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ςυςτιματοσ. 

Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ απόρριψθσ εγγραφισ ςτο ΔΣΑ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, κατά τα 
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αναφερόμενα ςτο άρκρο 5.6 κατωτζρω. 

Επιςθμαίνεται ότι θ ανακζτουςα αρχι ολοκλθρϊνει τθν αξιολόγθςθ των ΕΕΕΣ, ςφμφωνα με τα κριτιρια 
ποιοτικισ επιλογισ τθσ παροφςασ, εντόσ 10 εργάςιμων θμερϊν από τθν παραλαβι τουσ. Θ προκεςμία 
αυτι μπορεί να παρατακεί ςε 15 εργάςιμεσ θμζρεσ ςε μεμονωμζνεσ περιπτϊςεισ, όταν αυτό 
δικαιολογείται, ιδίωσ λόγω τθσ ανάγκθσ να εξεταςτοφν ςυμπλθρωματικά ζγγραφα ι να επαλθκευκεί 
διαφορετικά αν πλθροφνται τα κριτιρια επιλογισ. 

 
Κατά παρζκκλιςθ από τα προθγοφμενα εδάφια τθσ παροφςασ παραγράφου και εφόςον δεν ζχει 
αποςταλεί θ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν για τθν πρϊτθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ ςτο πλαίςιο του 
ΔΣΑ, παρατείνεται θ περίοδοσ αξιολόγθςθσ των αιτιςεων ςυμμετοχισ υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
δθμοςιεφεται πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν κατά τθν παρατακείςα περίοδο αξιολόγθςθσ. 



 

Σελίδα 22 

 

 

 

 

ΣΣΑΔΙΟ Β – ΡΡΟΚΛΗΗ ΥΠΟΒΟΛΗ ΡΡΟΥΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΤΝΑΨΗ  ΕΠΙΜΕΡΟΤ  ΣΤΜΒΑΕΩΝ 
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4. ΠΡΟΚΛΗΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

4.1  Δικαίωμα υποβολισ προςφορϊν. 
 

 

Ρρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν αποςτζλλεται ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ οι οποίοι, κατά 
τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ, ζχουν ιδθ γίνει δεκτοί ςτο Δυναμικό Σφςτθμα Αγορϊν και ζχουν 
εγγραφεί ςε μία ι περιςςότερεσ κατθγορίεσ τθσ παρ. 1.3. 

Θ ωσ άνω πρόςκλθςθ απευκφνεται μόνον ςτουσ εγγεγραμμζνουσ ςτθν/ςτισ κατθγορία/εσ, ςτθν/ςτισ 
οποία/εσ θ πρόςκλθςθ αφορά. 

 
 

4.2 Γενικοί Προι Υποβολισ Ρροςφορϊν. 
 

 

 4.2.1  α) Yπξβξλή ποξρτξοώμ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τουσ όρουσ του Σταδίου Α τθσ παροφςασ, κακϊσ και τισ 
απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι, για όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα. 

Ρροςφορζσ μποροφν να υποβάλλονται για ζνα, περιςςότερα ι όλα τα τμιματα (δρομολόγια ι ομάδα 
δρομολογίων), ςτα οποία αφορά θ εκάςτοτε πρόςκλθςθ. Σε κάκε περίπτωςθ, θ προςφορά αφορά ςτο 
ςφνολο του κάκε τμιματοσ. 

Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 

Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
θλεκτρονικά, είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό 
τουσ, νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και 
το είδοσ τθσ ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ 
μεταξφ τουσ), κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 
Οι οικονομικοί φορείσ μποροφν να αποςφρουν τθν προςφορά τουσ, πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία 
υποβολισ προςφοράσ, χωρίσ να απαιτείται ζγκριςθ εκ μζρουσ του αποφαινομζνου οργάνου τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, υποβάλλοντασ ζγγραφθ ειδοποίθςθ προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι μζςω τθσ 
λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» του ΕΣΘΔΘΣ. 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ 
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ ςχετικι 
πρόςκλθςθ, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτον 
ν.4412/2016, ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και ςτθν κατ’ εξουςιοδότθςθ των διατάξεων τθσ παρ. 5 του άρκρου 
36 του ν.4412/2016 εκδοκείςα ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ.  

 

4.2.1.β Εγγυιςεισ. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ, ςτο πλαίςιο τθσ παροφςασ διαδικαςίασ, εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι 
χρθματοδοτικά ιδρφματα ι αςφαλιςτικζσ επιχειριςεισ κατά τθν ζννοια των περιπτϊςεων βϋ και γϋ τθσ 
παρ. 1 του άρκρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Αϋ13), που λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ζνωςθσ 
ι του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ- μζρθ τθσ ΣΔΣ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ 
ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Μποροφν, επίςθσ, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ι να 
παρζχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του 
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με γραμμάτιο παρακατάκεςθσ 
χρεογράφων ςτο Ταμείο Ραρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι μερίςματα που λιγουν κατά 
τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ εγγφθςθ οικονομικό φορζα. 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ εκδίδονται κατ’ επιλογι των οικονομικϊν φορζων από ζναν ι περιςςότερουσ 
εκδότεσ τθσ παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυιςεισ αυτζσ περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία : α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ, 
β) τον εκδότθ, γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται, δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ, ε) 
το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ, ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του 

http://www.promitheus.gov.gr/
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οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα 
τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ), η) τουσ όρουσ ότι : αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι 
ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου, θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ 
προςφορϊν, κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ 
από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι μερικά εντόσ πζντε (5) 
θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο απευκφνεται και ια) ςτθν 
περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ 
ςφμβαςθσ. 
Θ περ. αα’ του προθγοφμενου εδαφίου ηϋ δεν εφαρμόηεται για τισ εγγυιςεισ που παρζχονται με 

γραμμάτιο του Ταμείου Ραρακατακθκϊν και Δανείων. 

Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να 
διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 

 
 

  4.2.1.γ Υποχρεϊςεισ οικονομικϊν φορζων: 
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται όπωσ διακζτουν προθγμζνθ θλεκτρονικι υπογραφι που 
υποςτθρίηεται τουλάχιςτον από αναγνωριςμζνο (εγκεκριμζνο) πιςτοποιθτικό το οποίο χορθγικθκε από 
πάροχο υπθρεςιϊν πιςτοποίθςθσ, ο οποίοσ περιλαμβάνεται ςτον κατάλογο εμπίςτευςθσ που προβλζπεται 
ςτθν απόφαςθ 2009/767/ΕΚ και ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο Κανονιςμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφοφν 
ςτο ΕΣΘΔΘΣ, ςφμφωνα με τθν περ. β τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του 
άρκρου 6 τθσ Κ.Υ.Α. ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ μζςω του ΕΣΘΔΘΣ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του 
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ΕΣΘΔΘΣ με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα 
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και τισ διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ωσ άνω κοινισ υπουργικισ 
απόφαςθσ. 

Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ 
προςφοράσ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ Ανακζτουςα 
Αρχι ρυκμίηει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ. 

  
4.2.2 Τρόποσ Υποβολισ Ρροςφοράσ: 

 4.2.2.1  Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ διατάξεισ 
του άρκρου 13 τθσ ΚΥΑ ΕΣΘΔΘΣ Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ: 
(α) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ – Σεχνικι Προςφορά» ςτον 
οποίο  περιλαμβάνονται το ςφνολο των  κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων δικαιολογθτικϊν και θ τεχνικι 
προςφορά, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 

(β) ζναν θλεκτρονικό (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Οικονομικι Προςφορά», ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ 
οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα και το ςφνολο των κατά περίπτωςθ απαιτοφμενων 
δικαιολογθτικϊν.  

Από τον Οικονομικό Φορζα ςθμαίνονται, με χριςθ τθσ ςχετικισ λειτουργικότθτασ του ΕΣΘΔΘΣ, τα 
ςτοιχεία εκείνα τθσ προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
άρκρο 21 του ν. 4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ 
εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθ τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει 
ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ 
ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ. 
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Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ, πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ 
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται 
για τθν αξιολόγθςι τθσ. 

 
4.2.2.2 Εφόςον οι οικονομικοί φορείσ καταχωρίςουν τα ςτοιχεία, μεταδεδομζνα και ςυνθμμζνα 
θλεκτρονικά αρχεία, που αφοροφν δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ-τεχνικισ προςφοράσ και οικονομικισ 
προςφοράσ τουσ ςτισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ΕΣΘΔΘΣ, ςτθν ςυνζχεια, μζςω ςχετικισ 
λειτουργικότθτασ,  εξάγουν αναφορζσ (εκτυπϊςεισ) ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, τα 
οποία  αποτελοφν ςυνοπτικι αποτφπωςθ των καταχωριςμζνων ςτοιχείων. Τα θλεκτρονικά αρχεία των εν 
λόγω αναφορϊν (εκτυπϊςεων) υπογράφονται ψθφιακά, ςφμφωνα με τισ προβλεπόμενεσ διατάξεισ (περ. β 
τθσ παρ. 2 του άρκρου 37) και επιςυνάπτονται από τον Οικονομικό Φορζα ςτουσ αντίςτοιχουσ 
υποφακζλουσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εξαγωγι και θ επιςφναψθ των προαναφερκζντων αναφορϊν 
(εκτυπϊςεων) δφναται να πραγματοποιείται για κάκε υποφακζλο  ξεχωριςτά, από τθ ςτιγμι που ζχει 
ολοκλθρωκεί θ καταχϊριςθ των ςτοιχείων ςε αυτόν.     
 
4.2.2.3  Ειδικότερα, όςον αφορά τα ςυνθμμζνα θλεκτρονικά αρχεία τθσ προςφοράσ, οι Οικονομικοί Φορείσ 
τα καταχωρίηουν ςτουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Υποςυςτιματοσ, ωσ εξισ : 
Τα ζγγραφα που καταχωρίηονται ςτθν θλεκτρονικι προςφορά, και δεν απαιτείται να προςκομιςκοφν και ςε 
ζντυπθ μορφι, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωςθ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ:  
α) είτε των άρκρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν δθμοςίων εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα και, εφόςον πρόκειται για αλλοδαπά δθμόςια θλεκτρονικά 
ζγγραφα, εάν φζρουν επιςθμείωςθ e-Apostille  
β) είτε των άρκρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Αϋ 184) περί θλεκτρονικϊν ιδιωτικϊν εγγράφων που 
φζρουν θλεκτρονικι υπογραφι ι ςφραγίδα 
γ) είτε του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 (Αϋ 45), όπωσ αυτόσ ζχει τροποποιθκεί και ιςχφει περί βεβαίωςθσ 
του γνθςίου τθσ υπογραφισ- Επικφρωςθσ των αντιγράφων 
δ) είτε τθσ παρ. 2 του άρκρου 37 του ν. 4412/2016, περί χριςθσ θλεκτρονικϊν υπογραφϊν ςε θλεκτρονικζσ 
διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων,   
ε) είτε τθσ παρ. 8 του άρκρου 92 του ν. 4412/2016, περί ςυνυποβολισ υπεφκυνθσ διλωςθσ ςτθν περίπτωςθ 
απλισ φωτοτυπίασ ιδιωτικϊν εγγράφων. 
Επιπλζον, δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι τα ΦΕΚ και ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα 
ζντυπα, εταιρικά ι μθ, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δθλαδι ζντυπα με αμιγϊσ τεχνικά χαρακτθριςτικά, 
όπωσ αρικμοφσ, αποδόςεισ ςε διεκνείσ μονάδεσ, μακθματικοφσ τφπουσ και ςχζδια. 
Ειδικότερα, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του Οικονομικοφ Φορζα ςτθ διαδικαςία 
καταχωρίηονται από αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF. 

Ζωσ τθν θμζρα και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν  προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα 
ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ μορφι και ςε κλειςτό-οφσ φάκελο-ουσ, ςτον οποίο αναγράφεται ο 
αποςτολζασ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ του παρόντοσ διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία τθσ 
θλεκτρονικισ προςφοράσ του, τα οποία απαιτείται να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι. Τζτοια 
ςτοιχεία και δικαιολογθτικά ενδεικτικά είναι : 
α) θ πρωτότυπθ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, πλθν των περιπτϊςεων που αυτι εκδίδεται θλεκτρονικά, 
άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, 
β) αυτά που δεν υπάγονται ςτισ διατάξεισ του άρκρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999,  
γ) ιδιωτικά ζγγραφα τα οποία δεν  ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο ι δεν φζρουν κεϊρθςθ από υπθρεςίεσ 
και φορείσ τθσ περίπτωςθσ α τθσ παρ. 2 του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 ι δεν ςυνοδεφονται από 
υπεφκυνθ διλωςθ για τθν ακρίβειά τουσ, κακϊσ και 
δ) τα αλλοδαπά δθμόςια ζντυπα ζγγραφα που φζρουν τθν επιςθμείωςθ τθσ Χάγθσ (Apostille) ), ι προξενικι 
κεϊρθςθ και δεν ζχουν επικυρωκεί  από δικθγόρο.  
Σε περίπτωςθ μθ υποβολισ ενόσ ι περιςςότερων από τα ωσ άνω ςτοιχεία και δικαιολογθτικά που 
υποβάλλονται ςε ζντυπθ μορφι, πλθν τθσ πρωτότυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, θ Ανακζτουςα Αρχι 
δφνανται να ηθτιςει τθ ςυμπλιρωςθ και υποβολι τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. Στα 
αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 5θσ.10.1961, που 
κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188) , εφόςον ςυντάςςονται ςε κράτθ που ζχουν προςχωριςει ςτθν ωσ 
άνω Συνκικθ, άλλωσ φζρουν προξενικι κεϊρθςθ. Απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ επικφρωςθσ (με 
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Apostille ι Ρροξενικι Θεϊρθςθ) αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα όταν καλφπτονται από διμερείσ ι πολυμερείσ 
ςυμφωνίεσ που ζχει ςυνάψει θ Ελλάδα (ενδεικτικά «Σφμβαςθ νομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ Ελλάδασ και 
Κφπρου – 05.03.1984» (κυρωτικόσ ν.1548/1985, «Σφμβαςθ περί απαλλαγισ από τθν επικφρωςθ οριςμζνων 
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικόσ ν.4231/2014)). Επίςθσ απαλλάςςονται από τθν απαίτθςθ 
επικφρωςθσ ι παρόμοιασ διατφπωςθσ δθμόςια ζγγραφα που εκδίδονται από τισ αρχζσ κράτουσ μζλουσ που 
υπάγονται ςτον Καν ΕΕ 2016/1191 για τθν απλοφςτευςθ των απαιτιςεων για τθν υποβολι οριςμζνων 
δθμοςίων εγγράφων ςτθν ΕΕ, όπωσ, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μθτρϊο, υπό τον όρο ότι τα ςχετικά με το 
γεγονόσ αυτό δθμόςια ζγγραφα εκδίδονται για πολίτθ τθσ Ζνωςθσ από τισ αρχζσ του κράτουσ μζλουσ τθσ 
ικαγζνειάσ του.  
Σθμειϊνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινι φωτοαντίγραφα εγγράφων που ζχουν εκδοκεί 
από αλλοδαπζσ αρχζσ και ζχουν επικυρωκεί από δικθγόρο, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περ. 
β του άρκρου 11 του ν. 2690/1999 “Κϊδικασ Διοικθτικισ Διαδικαςίασ”, όπωσ αντικαταςτάκθκε ωσ άνω με 
το άρκρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014. 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται, 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν που ορίηεται ςτθν παρ. 3.1 τθσ παροφςασ, άλλωσ θ προςφορά 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ, μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ  

Θ προςκόμιςθ των εγγυιςεων ςυμμετοχισ πραγματοποιείται είτε με κατάκεςθ του ωσ άνω φακζλου ςτθν 
υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, είτε με τθν αποςτολι του ταχυδρομικϊσ, επί αποδείξει. Το 
βάροσ απόδειξθσ τθσ ζγκαιρθσ προςκόμιςθσ φζρει ο οικονομικόσ φορζασ. Το εμπρόκεςμο αποδεικνφεται με 
τθν επίκλθςθ του αρικμοφ πρωτοκόλλου ι τθν προςκόμιςθ του ςχετικοφ αποδεικτικοφ αποςτολισ κατά 
περίπτωςθ. 
Στθν περίπτωςθ που επιλεγεί θ αποςτολι του φακζλου τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ ταχυδρομικϊσ,  ο 
οικονομικόσ φορζασ αναρτά, εφόςον δεν διακζτει αρικμό ζγκαιρθσ ειςαγωγισ του φακζλου του ςτο 
πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, το αργότερο ζωσ τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ των 
προςφορϊν, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία», τα ςχετικό αποδεικτικό ςτοιχείο προςκόμιςθσ 
(αποδεικτικό κατάκεςθσ ςε υπθρεςίεσ ταχυδρομείου- ταχυμεταφορϊν),  προκειμζνου να ενθμερϊςει τθν 
Ανακζτουςα Αρχι περί τθσ τιρθςθσ τθσ υποχρζωςισ του ςχετικά με τθν (εμπρόκεςμθ) προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ ςυμμετοχισ του ςτον παρόντα διαγωνιςμό. 

 

 

     4.3    Ρεριεχόμενο Φακζλων Ρροςφορϊν. 
 

 

 4.3.1  Φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ - Τεχνικι Ρροςφορά». 

 4.3.1.1 Ο ωσ άνω φάκελοσ περιλαμβάνει : 

α) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, κατά τα ςχετικϊσ προβλεπόμενα ςτο άρκρο 72 του Ν.4412/2016 

β)  Αποδεικτικά-νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ νομικοφ προςϊπου, όπωσ το Φ.Ε.Κ. 
ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του ι το καταςτατικό-ςυμφωνθτικό και των εγγράφων τροποποιιςεων του, 
από όπου κα προκφπτει θ κατάκεςι τουσ ςτο Γ.Ε.ΜΘ., όταν τοφτο απαιτείται.  Επιπλζον, ςτοιχεία και 
ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων Σφμβουλοσ ΑΕ, τα υπόλοιπα 
πρόςωπα (διαχειριςτζσ) που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο και 
τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό αναλόγωσ με 
τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου, από όπου κα προκφπτει με ςαφινεια 
και θ εξουςιοδότθςθ υπογραφισ του ΕΕΕΣ, αναλυτικά ωσ ακολοφκωσ: 

β.1) Για τθ ςυμμετοχι, Εταιρειϊν Ρεριοριςμζνθσ Ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.): 

- Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ. 

- Το φφλλο τουσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ όπου δθμοςιεφκθκε θ περίλθψθ του καταςτατικοφ 
(φωτοαντίγραφο). 

β.2) Για τθ ςυμμετοχι, Ιδιωτικϊν Κεφαλαιουχικϊν (ΙΚΕ), Ομόρρυκμων  (Ο.Ε.), Ετερόρρυκμων (Ε.Ε.), 
Εταιριϊν, Κοινοπραξιϊν εγγεγραμμζνων ςτο Γ.Ε.ΜΘ.: 
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- Φωτοαντίγραφο του πλζον πρόςφατου κωδικοποιθμζνου καταςτατικοφ ι Φωτοαντίγραφο του αρχικοφ 
καταςτατικοφ με όλεσ τισ τροποποιιςεισ.   

β.3) Για τθ ςυμμετοχι, ατομικισ επιχείρθςθσ - Φυςικοφ Ρροςϊπου: Φωτοαντίγραφο τθσ βεβαίωςθσ 
ζναρξθσ εργαςιϊν από τθν αρμόδια Δ.Ο.Υ. ι ςχετικι εκτφπωςθ από το μθτρϊο (Taxis) τθσ Ανεξάρτθτθσ 
Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων (ΑΑΔΕ).   

β.4) Για ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό Ανωνφμων Εταιρειϊν: 

- Το φφλλο τουσ Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ απ’ όπου προκφπτει θ ςφςταςθ κακϊσ και θ πλζον 
πρόςφατθ τροποποίθςθ του καταςτατικοφ (φωτοαντίγραφο). 

- Απόςπαςμα Ρρακτικοφ Γενικισ Συνζλευςθσ για τθν εκλογι του ιςχφοντοσ Διοικθτικοφ Συμβουλίου 
(ακριβζσ αντίγραφο εκ του πρωτοτφπου). 

- Ρρακτικό του Διοικθτικοφ Συμβουλίου για τθ ςυγκρότθςι του ςε ςϊμα, από το οποίο να προκφπτουν τα 
πρόςωπα που νόμιμα εκπροςωποφν και δεςμεφουν µε τθν υπογραφι τουσ το νομικό πρόςωπο, μαηί µε τα 
αντίςτοιχα ΦΕΚ δθμοςίευςθσ (φωτοαντίγραφα). 

 
γ)  υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία ο οικονομικόσ φορζασ αναφζρει το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκεται 
να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνει. Στθν 
περίπτωςθ που o προςφζρων αναφζρει ότι προτίκεται να ανακζςει τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ υπό μορφι 
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ ςε ποςοςτό που υπερβαίνει το τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ 
ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 
τθσ παροφςασ. Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζναν υπεργολάβο, εφόςον 
ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του λόγοι αποκλειςμοφ τθσ ωσ άνω παραγράφου. 

Στισ περιπτϊςεισ που με τθν προςφορά υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον 
ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ, ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει 
υπογραφι μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ (ιτοι τθν αποςτολι 
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν). 

 

δ)   Τεχνικι προςφορά 
H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από 
τθν ανακζτουςα αρχι ςτο Ραράρτθμα Ι και ΙΙ τθσ Διακιρυξθσ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και 
δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με 
βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ.  

Θ Τεχνικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του 

ςυςτιματοσ. Στθν ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο 

υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν 

ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου 

θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα 

και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο pdf.  

Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ εκτόσ από το ανωτζρω παραγόμενο από το Σφςτθμα θλεκτρονικό 

Αρχείο πρζπει να περιλαμβάνει και τα ακόλουκα, τα οποία υποβάλλονται θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου 

pdf: 

1. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 

κα δθλϊνονται τα εξισ: 

i. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ αρικ. 6/2021 διακιρυξθσ, τθσ οποίασ 

ζλαβαν γνϊςθ και αποδζχονται ανεπιφφλακτα. 

ii. Ο αρικμόσ κυκλοφορίασ των Λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) που κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου, το είδοσ οχιματοσ,  ο αρικμόσ των 



 

Σελίδα 28 

 

 

κζςεων αυτϊν, τα ςτοιχεία του οδθγοφ και τα ςτοιχεία του ιδιοκτιτθ ςφμφωνα με τθν άδεια 

κυκλοφορίασ ζκαςτου με ανάλογθ ενδεικτικι αντιςτοίχθςθ για κάκε δρομολόγιο. 

α/α Τμιματοσ & 

α/α 

δρομολογίου 

είδοσ 

μεταφορικοφ 

μζςου 

αρικμόσ 

κζςεων 

αρικ. 

κυκλοφορίασ 

Στοιχεία 

ιδιοκτιτθ /των 

(ςφμφωνα με τθν 

άδεια) 

Στοιχεία 

οδθγοφ/ϊν 

      

      

      

 

iii. Πτι όλοι οι οδθγοί κακϊσ και οι ςυνοδοί που κα χρθςιμοποιθκοφν κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ 

Σφμβαςθσ δεν ζχουν καταδικαςτεί για τα αδικιματα τθσ παρ.2 του αρκ.10 τθσ ΚΥΑ 50025/2018 

(ΦΕΚ Β/4217) (περ.Β1 τθσ παρ.2.2.9.2. τθσ παροφςασ) 

iv. ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχτεί μειοδότθσ κα υποβάλει απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου όπωσ 

προβλζπεται ανωτζρω για όλουσ τουσ ςυνοδοφσ και για όλουσ τουσ οδθγοφσ των Οχθμάτων 

(λεωφορείων ι Δ.Χ. επιβατικϊν).  

ΓΛΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΛΕΥΚΟΛΥΝΣΘΣ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΩΝ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΩΝ ΡΑΑΚΑΛΟΥΝΤΑΛ ΟΛ  ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ 

ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΛ ΦΟΕΛΣ ΝΑ ΕΡΛΣΥΝΑΡΤΟΥΝ ΤΑ ΔΛΚΑΛΟΛΟΓΘΤΛΚΑ ΤΕΧΝΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ ΑΝΑ ΟΧΘΜΑ (ΔΛΔ 

ΝΑ ΓΛΝΕΤΑΛ ΣΥΑΦΘ ΑΔΕΛΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΛΑΣ-ΚΤΕΟ-ΑΣΦΑΛΕΛΑΣ-ΑΔΕΛΑΣ ΟΔΘΓΘΣΘΣ  Ι ΕΛΔΛΚΘΣ ΑΔΕΛΑΣ 

ΟΔΘΓΘΣΘΣ-ΑΔΕΛΑΣ ΟΔΛΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΕΑ-Υ/Δ ΛΔΛΟΚΤΘΤΘ) 

2. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) 

που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου και τα οποία ζχουν δθλωκεί ςτθν 

ανωτζρω Υπεφκυνθ Διλωςθ.  

3. Φωτοτυπία τα Ρρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να προκφπτει ότι τα 

διατικζμενα λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι 

μεταφορά των μακθτϊν. 

4. Φωτοτυπίεσ αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων. 

5. Φωτοτυπία τθσ Άδειασ οδιγθςθσ όπου για τουσ οδθγοφσ λεωφορείων πρζπει ςτθν άδεια οδιγθςθσ να 

είναι ςε ιςχφ ο αρικμόσ ΡΕΙ (Ριςτοποιθτικό Επαγγελματικισ Ικανότθτασ).  

6. Στθν Στιριξθ ςε ικανότθτα τρίτων: Στθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ. 

μιςκ.) δεν είναι ιδιόκτθτο ι ςτθν περίπτωςθ που ο ιδιοκτιτθσ δεν είναι μζλοσ (εταίροσ, ςυνζταιροσ, 

μζτοχοσ, κ.ά.) του προςφζροντα οικονομικοφ φορζα ςτθν περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου/οντότθτασ 

και ςτον οποίον ζχει παραχωριςει τθν εκμετάλλευςθ ι τθ χριςθ του οχιματόσ του, τότε κα απαιτείται 

θ υποβολι ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (ψθφιακά υπογεγραμμζνθ), του ιδιοκτιτθ ι εκμεταλλευτι ι 

ςυνιδιοκτιτθ του λεωφορείου ι του Δ.Χ. επιβατικοφ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, που κα δθλϊνει ότι: 

I. αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ  εν λόγω Ρρόςκλθςθσ. 

II. πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 
4412/16.  

III. ότι παρζχει το δικαίωμα ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα να ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι 
προςφορά του τα δικαιολογθτικά (αρχεία) του οχιματόσ του.  
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IV. Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, ςε διάκεςθ (μίςκωςθ) του 
οχιματοσ ς’ αυτόν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, με τθ 
ςφναψθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ. 

V. Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, κατά το ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, 
να παραδϊςει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, όλα, κατά περίπτωςθ, τα αναφερόμενα  δικαιολογθτικά 
κατακφρωςθσ.    

Επιςθμαίνεται ότι, το προαναφερόμενο ςυμφωνθτικό κα πρζπει να υποβλθκεί από τον προςωρινό 

ανάδοχο (με θλεκτρονικό και φυςικό τρόπο) κατά τθ διαδικαςία τθσ κατακφρωςθσ μαηί με τα 

υπόλοιπα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

7. Φωτοαντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ των Δ.Χ. επιβατικϊν αυτοκινιτων 

(ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.). 

8. Φωτοαντίγραφο άδειασ Οδικοφ Μεταφορζα για κάκε ιδιοκτιτθ Λεωφορείου. 

9. Σε περίπτωςθ που ο υποψιφιοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί οχιματα για περιςςότερα του ενόσ 

δρομολόγια εφόςον αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι παρόλο που ανικουν ςτθν ίδια 

λειτουργικι ηϊνθ αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ότι αυτά μποροφν 

να πραγματοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από 

και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ) οφείλουν να ςυμπεριλαμβάνουν, ςτο φάκελο τθσ τεχνικισ τουσ 

προςφοράσ χρονοδιάγραμμα εκτζλεςθσ των διαδρομϊν (ψθφιακά υπογεγραμμζνο) από το οποίο να 

προκφπτει ότι είναι δυνατι θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία 

φοίτθςθσ.  

10. Υπεφκυνθ Διλωςθ, ψθφιακά υπογεγραμμζνθ, του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία 

κα δθλϊνονται τα εξισ: Οι οδθγοί που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν οδιγθςθ των οχθμάτων, δεν 

εμπίπτουν ςε κάποια απαγορευτικι περίπτωςθ του άρκρου 10 τθσ αρικμ. 50025/18 (ΦΕΚ 4217 Β/26-

09-2018) Κ.Τ.Α: Μεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Περιφζρειεσ.  

 

Επιςθμαίνεται ότι : 

Θ αναγραφι του αρικμοφ κυκλοφορίασ του οχιματοσ (ι και περιςςότερων του ενόσ οχθμάτων) και θ 

αντιςτοίχθςι του με ςυγκεκριμζνο/να δρομολόγιο/α είναι ενδεικτικι και ςκοπό ζχει τθν απόδειξθ τθσ 

επάρκειασ ςε τεχνικά μζςα του κάκε προςφζροντα οικονομικοφ φορζα, κυρίωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που δίδονται 

προςφορζσ από ζναν φορζα ςε περιςςότερα του ενόσ δρομολογίου. Στθν περίπτωςθ ανάδειξθσ αυτοφ ωσ 

αναδόχου δεν τον δεςμεφει και δεν τον υποχρεϊνει ςτθν εκτζλεςθ του δρομολογίου με το ςυγκεκριμζνο 

όχθμα που διλωςε ςτθν τεχνικι προςφορά του, αλλά και με τα υπόλοιπα, ίδιου τφπου οχιματα, ιδιοκτθςίασ ι 

μιςκωμζνα ι παραχωρθμζνα οχιματα που κα ζχει δθλϊςει ςτθν προςφορά του.  

Σε κάθε περίπτωςη για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή του διαγωνιςμοφ η 

νομοθεςία περί ζδρασ ςφμφωνα με το ν.4070/12.  

4.3.1.2 Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από τουσ 
ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ. ε περίπτωςθ 
υποδιαίρεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςε τμιματα και υποβολισ προςφοράσ για ζνα ι περιςςότερα τμιματα, το φψοσ 
τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ υπολογίηεται επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ, εκτόσ ΦΠΑ, του/των προςφερόμενου/ων 
τμιματοσ/τμθμάτων. 

 
Οι πρωτότυπεσ εγγυιςεισ ςυμμετοχισ, πλθν των εγγυιςεων που εκδίδονται θλεκτρονικά, προςκομίηονται 
με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία 
του παρόντοσ διαγωνιςμοφ και ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, το αργότερο πριν τθν θμερομθνία 
και ϊρα αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, θ οποία ορίηεται ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ για υποβολι 
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προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ μετά από γνϊμθ τθσ Επιτροπισ 
Διαγωνιςμοφ.  
Στθν περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ 
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ λιξθ του χρόνου 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί, πριν από τθ λιξθ 
ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει τθ διάρκεια ιςχφοσ τόςο τθσ 
προςφοράσ όςο και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. Απορρίπτεται θ προςφορά, εφόςον θ παράταςι τθσ δεν 
ςυνοδεφεται από αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα 
ςτθν παρ. 3 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει εάν ο προςφζρων:  

α) αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ,  

β) παρζχει, εν γνϊςει του, ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8  

γ) δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά (άρκρο 3, 5.3.1  και 5.3.2),  

δ) δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,  

ε) υποβάλει μθ κατάλλθλθ προςφορά, με τθν ζννοια τθσ περ. 46 τθσ παρ. 1 του άρκρου 2 του ν. 4412/2016, 

ςτ) δεν ανταποκρικεί ςτθ ςχετικι πρόςκλθςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ να εξθγιςει τθν τιμι ι το κόςτοσ τθσ 

προςφοράσ του εντόσ τθσ τεκείςασ προκεςμίασ και θ προςφορά του απορριφκεί,  

η) ςτισ περιπτϊςεισ των παρ. 3, 4 και 5 του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι 

δικαιολογθτικϊν από τον προςωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, 

ςφμφωνα με τα άρκρα 3.2 και 3.4 τθσ παροφςασ, διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΕΕΕΣ 

είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία, ι αν, από τα παραπάνω 

δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των 

λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων 

ποιοτικισ επιλογισ. 

 
4.3.1.3 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που 
ζχουν τεκεί από τθν Ανακζτουςα Αρχι με το κεφάλαιο “Απαιτιςεισ-Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ” του 
Ραραρτιματοσ τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ με ακρίβεια τον τρόπο πλιρωςισ τουσ.  

 
  4.3.2 Φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά». 

4.3.2.1 Θ Οικονομικι Ρροςφορά ςυντάςςεται με τθν ςυμπλιρωςθ τθσ αντίςτοιχθσ φόρμασ του ΕΣΘΔΘΣ, 
όπωσ ορίηεται κατωτζρω. Θ τιμι τθσ παρεχόμενθσ υπθρεςίασ δίνεται ςε ευρϊ ανά μονάδα. 

Θ οικονομικι προςφορά αφορά ςτθ διάρκεια ςε θμζρεσ, όπωσ κα ορίηεται ςτον πίνακα δρομολογίων 
που κα παρατίκεται ςε Ραράρτθμα ςτθν εκάςτοτε Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν, για κάκε 
δρομολόγιο. 

Στθν οικονομικι προςφορά δίνεται το προςφερόμενο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςτθν τιμι των 
προςφερόμενων ειδϊν, βάςει τθσ/των κατωτζρω τιμισ/ϊν αναφοράσ.  
Εφόςον ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα οικονομικισ προςφοράσ του ΕΣΘΔΘΣ δεν μπορεί να αποτυπωκεί 
ποςοςτό ζκπτωςθσ, για λόγουσ ςφγκριςθσ των προςφορϊν από το ςφςτθμα, ςτθν ωσ άνω θλεκτρονικι 
φόρμα, οι ςυμμετζχοντεσ κα ςυμπλθρϊςουν ωσ τιμι προςφοράσ τθν τιμι, με δφο (2) δεκαδικά ψθφία 
(αρικμό) που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του ακζραιου ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν από 
τθν ωσ άνω τιμι αναφοράσ  για τισ αντίςτοιχεσ προσ παροχι υπθρεςίεσ. 
Κακϊσ θ οικονομικι προςφορά, δθλαδι το προςφερόμενο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ, ζχει αποτυπωκεί 
ζμμεςα ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων κα επιςυνάψει ςτθν θλεκτρονικι 
οικονομικι προςφορά του, ςε μορφι pdf, θλεκτρονικά υπογεγραμμζνο και ςυμπλθρωμζνο με το  
αναγραφόμενο ακζραιο ποςοςτό ζκπτωςθσ το υπόδειγμα τθσ οικονομικισ προςφοράσ του 
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Ραραρτιματοσ, που επιςυνάπτεται ςτθν παροφςα διακιρυξθ. 

Αν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα δεν μπορεί να αποτυπωκεί αναλυτικά θ οικονομικι προςφορά, ο 
προςφζρων κα επιςυνάψει ςτον (υπο)φάκελο “οικονομικι προςφορά” τθν θλεκτρονικι οικονομικι 
προςφορά του θλεκτρονικά υπογεγραμμζνθ και τα ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία (ςφμφωνα με το ωσ 
άνω Ραράρτθμα ςε μορφι pdf. 

4.3.2.2 Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα 
με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο 
και με τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν 
επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 

     Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται. 

4.3.2.3 Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ : α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΥΩ ι 
κακορίηεται ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με 
τθν επιφφλαξθ του άρκρου 102 του ν.4412/2016, και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ 
ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο κεφάλαιο 1.3 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ. 

 
Ανάδοχοσ/οι κα αναδειχτεί/ουν εκείνοσ/οι που κα προςφζρει/ουν το υψθλότερο ποςοςτό ζκπτωςθσ και 

κατά ςυνζπεια τθν χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο. Ενϊ ςε περίπτωςθ προςφοράσ με τφπο οχιματοσ 

ΤΑΞΛ (ανεξάρτθτα από τον τφπο οχιματοσ τθσ Δ/ξθσ) κα εφαρμοςτεί  το ιςχφον νομοκετικό πλαίςιο περί 

τθσ λειτουργίασ των εν λόγω οχθμάτων και, ειδικότερα, κατϋεφαρμογι των διατάξεων τθσ παρ.8 του 

αρκ.82 του ν.4070/2012 (Αϋ 82), όπωσ ιςχφει, περί προμίςκωςθσ Ε.Δ.Χ. αυτοκινιτου, και του άρκ.83, περί 

τθσ ζδρασ-διοικθτικισ μονάδασ των ΕΔΧ αυτοκινιτων, ιτοι τθ διοικθτικι ι τθν ενιαία διοικθτικι μονάδα 

για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ δίνεται το δικαίωμα κυκλοφορίασ του ΕΔΧ αυτοκινιτου. 

Ωσ εκ τοφτου θ ςφγκριςθ των προςφορϊν για τα ΕΔΧ αυτοκίνθτα κα γίνεται μεταξφ των προςφερόντων 

που πλθροφν τθν ανωτζρω προχπόκεςθ. Ενϊ ςε περίπτωςθ ζλλειψθσ προςφορϊν με τθν ανωτζρω 

προχπόκεςθ τότε κα λαμβάνονται υπόψθ και τυχόν προςφορζσ που δεν τθν πλθροφν. 

Ωσ εκ τοφτου, προκφπτει ότι τα ΕΔΧ αυτοκίνθτα, ςτα οποία ανατίκεται θ ςφμβαςθ, εκτελοφν διαδρομζσ 

με ςθμείο επιβίβαςθσ μακθτϊν είτε εντόσ είτε εκτόσ των ορίων τθσ ζδρασ τουσ. Σε περίπτωςθ που θ 

επιβίβαςθ είναι εντόσ των ορίων τθσ ζδρασ του αυτοκινιτου, τότε θ αποβίβαςθ μπορεί να είναι ςε 

ςθμείο είτε εντόσ είτε εκτόσ αυτισ, ενϊ ςτθν περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εκτόσ των ορίων τθσ 

ζδρασ θ αποβίβαςθ πρζπει να είναι εντόσ αυτισ. 

 
Σε δρομολόγια ςτα οποία δεν υπάρχει ζδρα ΕΔΧ αυτοκινιτου (ταξί) είτε ςτον τόπο επιβίβαςθσ, είτε ςτον 
τόπο αποβίβαςθσ, γίνονται δεκτζσ προςφορζσ από ιδιοκτιτεσ ΕΔΧ αυτοκινιτων (ταξί) οποιαςδιποτε άλλθσ 
ζδρασ. 
Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία υπάρξουν αδιάκετα δρομολόγια ςτισ επόμενεσ διαδικαςίεσ ανάκεςθσ 
(προςκλιςεισ) γίνονται δεκτζσ προςφορζσ κατ’ αρχιν από τουσ δικαιοφμενουσ λόγω ζδρασ ιδιοκτιτεσ ΕΔΧ 
αυτοκινιτων (ταξί), αλλά και από ιδιοκτιτεσ ταξί με διαφορετικι ζδρα εάν δεν υπάρξει προςφορά από 
ιδιοκτιτεσ ταξί με ζδρα, προκειμζνου να εξυπθρετθκεί θ μεταφορά των μακθτϊν ςτο ςφνολό τουσ.  
 
Σε περιόδουσ επιδθμιϊν (π.χ. covid-19) θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με βάςθ τα περιοριςτικά μζτρα 

που κάκε φορά ορίηονται νομοκετικά. 

4.4 Χρόνοσ Λςχφοσ Ρροςφορϊν και Λόγοι Απόρριψθσ αυτϊν. 
 

 

 4.4.1 Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν. 

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα 12 
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μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ υποβολισ των προςφορϊν. 

Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα 
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με 
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 4.3.1.2 τθσ παροφςασ, κατ' 
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. Σε περίπτωςθ 
αιτιματοσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, για τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ, που αποδζχτθκαν τθν παράταςθ, πριν τθ λιξθ ιςχφοσ των προςφορϊν τουσ, οι προςφορζσ 
ιςχφουν και τουσ δεςμεφουν  για το επιπλζον αυτό χρονικό διάςτθμα. 

 

Μετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα 
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά 
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι 
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν 
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω 
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Στθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία 
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ, ενϊ οι λοιποί οικονομικοί φορείσ αποκλείονται. 

Στθν περίπτωςθ που λιξει ο χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν και δεν ηθτθκεί παράταςθ τθσ προςφοράσ, 
θ ανακζτουςα αρχι δφναται, με αιτιολογθμζνθ απόφαςι τθσ, εφόςον θ εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ 
εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, να ηθτιςει εκ των υςτζρων από τουσ οικονομικοφσ φορείσ που 
ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΔΣΑ, είτε 
να παρατείνουν τθν προςφορά τουσ. 

 

  4.4.2 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν. 

H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, 
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά : 

α) θ οποία αποκλίνει από απαράβατουσ όρουσ περί ςφνταξθσ και υποβολισ τθσ προςφοράσ, ι δεν 
υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα και 
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 4.2 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 4.3 (Ρεριεχόμενο φακζλων 
προςφορϊν), 4.4.1 (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), κακϊσ και ςτισ παραγράφουσ 5.1 (Θλεκτρονικι 
αποςφράγιςθ προςφορϊν), 5.2 (Αξιολόγθςθ προςφορϊν), 5.3 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου) τθσ παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατελείσ, ελλιπείσ, αςαφείσ ι λανκαςμζνεσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, 
ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων που περιζχονται ςτο ΕΕΕΣ, εφόςον αυτζσ δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθσ, 
διόρκωςθσ, αποςαφινιςθσ ι διευκρίνιςθσ ι εφόςον επιδζχονται δεν ζχουν αποκαταςτακεί από τον 
προςφζροντα, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν.4412/2016 και 
τθν  παροφςα διακιρυξθ, 
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ 
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 5.1 
τθσ παροφςασ και τα άρκρα 102 και 103 του ν. 4412/2016, 

δ) θ οποία αποτελεί εναλλακτικι προςφορά, 

ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο 
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 4412/2016 
(παρ.2.2.3.4 περ. γ τθσ παροφςασ) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ, 
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ 
ενϊςεων. 

η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ, 

θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ, 
κ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν παρείχε, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ ςε αυτόν ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εξθγιςεισ αναφορικά με τθν τιμι ι 
το κόςτοσ που προτείνει  ςε αυτιν ςτθν περίπτωςθ που θ προςφορά του φαίνεται αςυνικιςτα χαμθλι ςε 
ςχζςθ με τα αγακά, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 88 του ν.4412/2016, 
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ι) θ οποία διαπιςτϊκθκε ότι είναι αςυνικιςτα χαμθλι διότι δε ςυμμορφϊνεται με τισ ιςχφουςεσ  
υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν.4412/2016, 
ια) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ, 
ιβ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, εφόςον αυτζσ δεν κεραπευτοφν από τον προςφζροντα με τθν υποβολι ι τθ 
ςυμπλιρωςι τουσ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ προκεςμίασ ςφμφωνα με τα άρκρα 102 και 103 του 
ν.4412/2016, 
ιγ) εάν από τα δικαιολογθτικά του άρκρου 103 του ν. 4412/2016, που προςκομίςτθκαν από τον 
προςωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνφεται θ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ των άρκρων 73 και 74 
του ν. 4412/2016 ι θ πλιρωςθ μιασ ι περιςςότερων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 1 και τα άρκρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτθρίων επιλογισ, 
ιδ) εάν κατά τον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν του άρκρου 103 του ν.4412/2016 , διαπιςτωκεί ότι τα 
ςτοιχεία που δθλϊκθκαν, ςφμφωνα με το άρκρο 79 του ν. 4412/2016 είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ότι 
ζχουν υποβλθκεί πλαςτά αποδεικτικά ςτοιχεία. 

 

 

5. ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΥΡΑΓΙΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΥΟΡΩΝ 

 

5.1  Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν. 
 

Το πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, ιτοι θ επιτροπι διενζργειασ/επιτροπι αξιολόγθςθσ, εφεξισ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του 
ν. 4412/2016, ωσ ακολοφκωσ: Αποςφραγίηεται θλεκτρονικά ο (υπο)φάκελοσ «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-
Τεχνικι Ρροςφορά» και ο (υπο)φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά», ςε θμζρα και ϊρα που ορίηονται ςε κάκε 
επιμζρουσ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφοράσ 
Στο ςτάδιο αυτό τα ςτοιχεία των προςφορϊν που αποςφραγίηονται είναι προςβάςιμα μόνο ςτα μζλθ τθσ 
Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και τθν Ανακζτουςα Αρχι. 

 

 
5.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν. 

 

 

  5.2.1 Κοιςήοιξ Αμάθερηπ / Δπιμέοξσπ κοιςήοια ποξρδιξοιρμξύ ςχμ σπό αμάθερη ςμημάςχμ   

  ρςξμ ίδιξ ποξρτέοξμςα. 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει 
τιμισ. 

Στθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι των κριτθρίων ανάκεςθσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάδειξθ ενόσ 
μειοδότθ ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα διατικζμενα από αυτόν 
μζςα δεν επαρκοφν για τθν ανάκεςθ όλων των τμθμάτων, τα κριτιρια για τον προςδιοριςμό των 
τμθμάτων που κα του ανατίκενται, είναι, κατά προτεραιότθτα και ςε φκίνουςα ςειρά, τα ακόλουκα : 

αα) κριτιριο του μξμαδικξύ ποξρτέοξμςξπ 

Με το εν λόγω κριτιριο ανατίκενται, κατ’ απόλυτθ προτεραιότθτα, το τμιμα/ τμιματα, ςτο οποίο/ -α , 
ο μειοδότθσ είναι ο μοναδικόσ που υπζβαλε προςφορά ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. 

Θ ανάκεςθ τμθμάτων ςτον μειοδότθ, κατ’ εφαρμογι του εν λόγω κριτθρίου, δεν αποκλείει τθν 
ανάκεςθ ςε αυτόν και άλλων τμθμάτων, κατ’ εφαρμογι του δεφτερου κριτθρίου, ωσ κατωτζρω. 

αβ) το κριτιριο τθσ μεγαλύςεοηπ ποξρτεοόμεμηπ ςιμήπ 

Το εν λόγω κριτιριο εφαρμόηεται, μετά τθν εφαρμογι του πρϊτου κριτθρίου, ςτα εναπομείναντα 
τμιματα, ςτα οποία υπάρχουν και άλλοι προςφζροντεσ, πζραν του μειοδότθ. 

Σφμφωνα με αυτό, ανατίκενται ςτον μειοδότθ, κατά φκίνουςα ςειρά, το τμιμα / τμιματα με τθν 
υψθλότερθ προςφερόμενθ από αυτόν τιμι. 
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   5.2.2 Διαδικαρία Ανιξλόγηρηπ. 

Μετά τθν, κατά περίπτωςθ, θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα αρχι προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων, πιςτοποιθμζνων ςτο Σφςτθμα, οργάνων τθσ, 
εφαρμοηόμενων κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι, τθρϊντασ τισ αρχζσ τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ διαφάνειασ, ηθτά από τουσ 
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ, όταν οι πλθροφορίεσ ι θ τεκμθρίωςθ που πρζπει να υποβάλλονται 
είναι ι εμφανίηονται ελλιπείσ ι λανκαςμζνεσ, ςυμπεριλαμβανομζνων εκείνων ςτο ΕΕΕΣ, ι όταν λείπουν 
ςυγκεκριμζνα ζγγραφα, να υποβάλλουν, να ςυμπλθρϊνουν, να αποςαφθνίηουν ι να ολοκλθρϊνουν τισ 
ςχετικζσ πλθροφορίεσ ι τεκμθρίωςθ, εντόσ προκεςμίασ όχι μικρότερθσ των δζκα (10) θμερϊν και όχι 
μεγαλφτερθσ των είκοςι (20) θμερϊν από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ ςε αυτοφσ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Θ ςυμπλιρωςθ ι θ αποςαφινιςθ ηθτείται και γίνεται αποδεκτι υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν 
τροποποιείται θ προςφορά του οικονομικοφ φορζα και ότι αφορά ςε ςτοιχεία ι δεδομζνα, των οποίων 
είναι αντικειμενικά εξακριβϊςιμοσ ο προγενζςτεροσ χαρακτιρασ ςε ςχζςθ με το πζρασ τθσ καταλθκτικισ 
προκεςμίασ παραλαβισ προςφορϊν. Τα ανωτζρω ιςχφουν κατϋ αναλογίαν και για τυχόν ελλείπουςεσ 
δθλϊςεισ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι βεβαιϊνουν γεγονότα αντικειμενικϊσ εξακριβϊςιμα. 

Ειδικότερα: 
α) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ  εξετάηει, αρχικά, τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 1 του άρκρου 72. Σε περίπτωςθ παράλειψθσ προςκόμιςθσ, είτε τθσ  εγγφθςθσ ςυμμετοχισ 
θλεκτρονικισ ζκδοςθσ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν, είτε του πρωτοτφπου 
τθσ ζντυπθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, μζχρι τθν θμερομθνία και ϊρα αποςφράγιςθσ, θ Επιτροπι 
Διαγωνιςμοφ ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ ωσ απαράδεκτθσ. 
Στθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν Ανακζτουςα Αρχι απόφαςθ, με τθν οποία επικυρϊνεται το ανωτζρω 
πρακτικό. Θ απόφαςθ απόρριψθσ τθσ προςφοράσ του παρόντοσ εδαφίου εκδίδεται πριν από τθν ζκδοςθ 
οποιαςδιποτε άλλθσ απόφαςθσ, ςχετικά με τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν τθσ οικείασ διαδικαςίασ 
ανάκεςθσ ςφμβαςθσ και κοινοποιείται ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ 
«Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ. 
Κατά τθσ εν λόγω απόφαςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
3.4 τθσ παροφςασ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι επικοινωνεί με τουσ φορείσ που φζρονται να ζχουν εκδϊςει τισ εγγυθτικζσ επιςτολζσ, 
προκειμζνου να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ. 
 
β) Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει αρχικά ςτον ζλεγχο των δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ και εν 
ςυνεχεία ςτθν αξιολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων,  των οποίων τα δικαιολογθτικά 
ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ. Θ αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και θ διαδικαςία 
αξιολόγθςθσ ολοκλθρϊνεται με τθν καταχϊριςθ ςε πρακτικό των προςφερόντων, των υποβλθκζντων 
δικαιολογθτικϊν αυτϊν, των αποτελεςμάτων του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και των τεχνικϊν προςφορϊν. 
 
γ) Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των 
προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ και θ τεχνικι προςφορά κρίκθκαν αποδεκτά, 
ςυντάςςει πρακτικό ςτο οποίο καταχωρίηονται οι οικονομικζσ προςφορζσ κατά ςειρά μειοδοςίασ και 
ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν ανάδειξθ 
του προςωρινοφ αναδόχου.  

Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ 
Ανακζτουςα Αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν 
προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο είκοςι (20) θμερϊν από τθν 
κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα ςτοιχεία δεν εξθγοφν κατά τρόπο ικανοποιθτικό το χαμθλό επίπεδο τθσ 
τιμισ ι του κόςτουσ που προτείνεται, θ προςφορά απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. 

Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.   
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Στθ ςυνζχεια, εφόςον το αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εγκρίνει τα ανωτζρω πρακτικά 
εκδίδεται απόφαςθ για τα  αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ», 
«Τεχνικι Ρροςφορά» και «Οικονομικι Ρροςφορά»), και θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί εγγράφωσ, μζςω 
τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, τον πρϊτο ςε 
κατάταξθ μειοδότθ, ςτον οποίον πρόκειται  να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινόσ ανάδοχοσ»), να 
υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ, ςφμφωνα  με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 103 και τθν παρ. 5.3. 
τθσ παροφςασ, περί πρόςκλθςθσ για υποβολι δικαιολογθτικϊν. Θ απόφαςθ ζγκριςθσ των πρακτικϊν δεν 
κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ και ενςωματϊνεται ςτθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. 

 

 

5.3 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου - Δικαιολογθτικά      
προςωρινοφ αναδόχου (Αποδεικτικά μζςα). 

 

5.3.1 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου 

 
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ 
μζςω του ΕΣΘΔΘΣ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό 
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ  ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα αποδεικτικά ζγγραφα νομιμοποίθςθσ, και τα πρωτότυπα ι αντίγραφα 
όλων των δικαιολογθτικϊν  που περιγράφονται ςτθν επόμενθ παράγραφο, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για 
τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν 
πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτισ. 
Ειδικότερα,  το ςφνολο των ςτοιχείων και δικαιολογθτικϊν τθσ ωσ άνω παραγράφου αποςτζλλονται από 
αυτόν ςε μορφι θλεκτρονικϊν αρχείων με μορφότυπο PDF, ςφμφωνα με τα ειδικϊσ οριηόμενα ςτθν 
παράγραφο 4.2.2.3 τθσ παροφςασ. 
Εντόσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ και το αργότερο ζωσ τθν τρίτθ 
εργάςιμθ θμζρα από τθν καταλθκτικι θμερομθνία θλεκτρονικισ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ, προςκομίηονται με ευκφνθ του οικονομικοφ φορζα, ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, ςε ζντυπθ 
μορφι και ςε κλειςτό φάκελο, ςτον οποίο αναγράφεται ο αποςτολζασ, τα ςτοιχεία του Διαγωνιςμοφ και 
ωσ παραλιπτθσ θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά, τα οποία απαιτείται να 
προςκομιςκοφν ςε ζντυπθ μορφι (ωσ πρωτότυπα ι ακριβι αντίγραφα), ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα 
ςτισ διατάξεισ τθσ ωσ άνω παραγράφου 4.2.2.3.  
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπoβλικθκαν, θ 
Ανακζτουςα Αρχι καλεί τον προςωρινό ανάδοχο να προςκομίςει τα ελλείποντα δικαιολογθτικά ι να 
ςυμπλθρϊςει τα ιδθ υποβλθκζντα ι να παράςχει διευκρινιςεισ με τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016, εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ ςε αυτόν. 
Ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δφναται να υποβάλει αίτθμα, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» 
του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι, για παράταςθ τθσ ωσ άνω 
προκεςμίασ, ςυνοδευόμενο από αποδεικτικά ζγγραφα περί αίτθςθσ χοριγθςθσ δικαιολογθτικϊν 
προςωρινοφ αναδόχου. Στθν περίπτωςθ αυτι θ Ανακζτουςα Αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ 
αυτϊν, για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςι τουσ από τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ. Ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ μπορεί να αξιοποιεί τθ δυνατότθτα αυτι τόςο εντόσ τθσ  αρχικισ προκεςμίασ για τθν υποβολι 
δικαιολογθτικϊν όςο και εντόσ τθσ προκεςμίασ για τθν προςκόμιςθ ελλειπόντων ι τθ ςυμπλιρωςθ ιδθ 
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, κατά τθν ζννοια του άρκρου 102 του ν. 4412/2016, ωσ ανωτζρω 
προβλζπεται. Θ παροφςα ρφκμιςθ εφαρμόηεται αναλόγωσ και όταν θ Ανακζτουςα Αρχι ηθτιςει τθν 
προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατά τθ διαδικαςία αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι αιτιςεων 
ςυμμετοχισ και πριν από το ςτάδιο κατακφρωςθσ, κατϋ εφαρμογι τθσ διάταξθσ του πρϊτου εδαφίου τθσ 
παρ. 5 του άρκρου 79  του ν. 4412/2016, τθρουμζνων των αρχϊν τθσ ίςθσ μεταχείριςθσ και τθσ 
διαφάνειασ. 
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ 
εγγφθςθ ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν: 
i)  κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με  το 
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προκζςεωσ απατθλά, ι ζχουν υποβλθκεί πλαςτά 
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αποδεικτικά ςτοιχεία , ι  
ii)  δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των 
παραπάνω δικαιολογθτικϊν, ι  
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφεται θ μθ 
ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) ι θ πλιρωςθ μιασ ι 
περιςςοτζρων από τισ απαιτιςεισ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.4 ζωσ 
2.2.8 (κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,  
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για μεταβολζσ ςτισ 
προχποκζςεισ, τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ) ότι πλθροί,  οι οποίεσ μεταβολζσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ μεταβολζσ ζλαβε γνϊςθ μετά 
τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.  
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι 
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα ζγγραφα και δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι α) δεν βρίςκεται ςε 
μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και β) πλθροί τα ςχετικά 
κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.8 τθσ 
παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν 
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ δικαιολογθτικϊν ςφμφωνα με 
όςα ορίηονται ανωτζρω και τθ διαβίβαςι του ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ 
λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ.  
 Θ Ανακζτουςα Αρχι, αιτιολογθμζνα και κατόπιν γνϊμθσ τθσ αρμόδιασ επιτροπισ του διαγωνιςμοφ,  
μπορεί να κατακυρϊςει τθ ςφμβαςθ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα των 
παρεχομζνων υπθρεςιϊν από αυτι που κακορίηεται ςε ποςοςτό και ωσ εξισ:   ……..τοισ εκατό (....%) ςτθν 
περίπτωςθ τθσ μεγαλφτερθσ ποςότθτασ και ..... τοισ εκατό (....%) ςτθν περίπτωςθ μικρότερθσ ποςότθτασ.   

 

 5.3.2 Αποδεικτικά μζςα. 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ, 
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.7 αναφορικά με τθν εγγραφι τουσ ςτο ΔΣΑ, κακϊσ και 
ςτθν παράγραφο 4.1 αναφορικά με τθν υποβολι προςφορϊν, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ 
ςυμμετοχισ, δια του  ΕΕΕΣ,  κατά τα  οριηόμενα ςτθν  παράγραφο 3.1 ,  κατά τθν υποβολι 
των δικαιολογθτικϊν κ α τα κ φ ρ ω ς θ σ  τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, δια τθσ 
υπεφκυνθσ διλωςθσ, τθσ περ. δϋ τθσ παρ. 3 του άρκρου 105 του ν. 4412/2016. 

Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ 
άλλων φορζων, ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 τθσ παροφςασ, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των 
οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν που αποδεικνφουν ότι δεν 
ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά 
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7). 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, 
αν και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ 
ςυναφείσ πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε 
κράτοσ - μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό 
φάκελο επιχείρθςθσ, θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ 
διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο 
Σφμβαςθσ (ΕΕΕΣ), ςτο οποίο περιζχονται επίςθσ οι πλθροφορίεσ που απαιτοφνται για τον ςυγκεκριμζνο 
ςκοπό, όπωσ θ θλεκτρονικι διεφκυνςθ τθσ βάςθσ δεδομζνων, τυχόν δεδομζνα αναγνϊριςθσ και, κατά 
περίπτωςθ, θ απαραίτθτθ διλωςθ ςυναίνεςθσ. 

Οι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι 
που ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να 
ιςχφουν. 

 
Τα δικαιολογθτικά του παρόντοσ υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά ςφμφωνα με τθν παράγραφο 4.2.2.  
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι 
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τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.1.4.   

Β.1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ 
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά : 

 
Αν το αρμόδιο για τθν ζκδοςθ των ανωτζρω κράτοσ-μζλοσ ι χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφα ι 
πιςτοποιθτικά ι όπου το ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 
2.2.3.4, τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά μπορεί να αντικακίςτανται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - 
μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου 
ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι 
εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι 
εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, 
επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ 
παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ 
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, κακϊσ και ςτθν περ. βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4. Οι 
επίςθμεσ δθλϊςεισ κακίςτανται διακζςιμεσ μζςω του επιγραμμικοφ αποκετθρίου πιςτοποιθτικϊν (e-
Certis) του άρκρου 81 του ν. 4412/2016. 
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν: 
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει 
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι Αρχι του κράτουσ-μζλουσ 
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο 
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν 
υποβολι του. 
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, 
διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία 
εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω 
παράγραφο 2.2.3.1, 
β) για τθν παράγραφο  2.2.3.2, πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - 
μζλουσ ι χϊρασ, που να είναι εν ιςχφ κατά το χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν 
αναφζρεται ςε αυτό χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 

I. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των φορολογικϊν υποχρεϊςεων τθσ παραγράφου 2.2.3.2 
περίπτωςθ α’ αποδεικτικό ενθμερότθτασ εκδιδόμενο από τθν Α.Α.Δ.Ε..  

II. Για τθν απόδειξθ τθσ εκπλιρωςθσ των υποχρεϊςεων προσ τουσ οργανιςμοφσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ 
τθσ παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωςθ α’ πιςτοποιθτικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.  

III. Για τθν παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωςθ α’, πλζον των ωσ άνω πιςτοποιθτικϊν, υπεφκυνθ διλωςθ ότι 
δεν ζχει εκδοκεί δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ για τθν ακζτθςθ 
των υποχρεϊςεϊν τουσ όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ. 

γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια Αρχι του οικείου 
κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του.  
Ιδίωσ οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα προςκομίηουν: 
i) Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ Φερεγγυότθτασ από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, από το οποίο προκφπτει 
ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι δικαςτικι 
εκκακάριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, προςκομίηουν.  Για τισ ΙΚΕ προςκομίηεται 
επιπλζον και πιςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. περί μθ ζκδοςθσ απόφαςθσ λφςθσ ι κατάκεςθσ αίτθςθσ λφςθσ του 
νομικοφ προςϊπου, ενϊ για τισ ΕΡΕ προςκομίηεται επιπλζον πιςτοποιθτικό μεταβολϊν. 
ii) Ριςτοποιθτικό του Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο προκφπτει ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει λυκεί και τεκεί υπό 
εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων.  
iii) Εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ” από τθν θλεκτρονικι πλατφόρμα τθσ 
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet, από τθν οποία να προκφπτει θ 
μθ αναςτολι τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτάσ τουσ. 
Ρροκειμζνου για τα ςωματεία και τουσ ςυνεταιριςμοφσ,  το Ενιαίο Ριςτοποιθτικό Δικαςτικισ 
Φερεγγυότθτασ εκδίδεται για τα ςωματεία από το αρμόδιο Ρρωτοδικείο, και για τουσ ςυνεταιριςμοφσ για 
το χρονικό διάςτθμα ζωσ τισ 31.12.2019 από το Ειρθνοδικείο και μετά τθν παραπάνω θμερομθνία από το 
Γ.Ε.Μ.Θ. 
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δ) Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ2. 
ε) για τθν παράγραφο 2.2.3.9. υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα περί μθ επιβολισ 
ςε βάροσ του τθσ κφρωςθσ του οριηόντιου αποκλειςμοφ, ςφμφωνα τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ . 
ςτ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5 *εφόςον θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ υπερβαίνει το 1.000.000 ευρϊ+ 
δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, τα οποία κακορίηονται κατωτζρω, εφόςον ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία ι νομικό πρόςωπο ςτθ μετοχικι ςφνκεςθ του οποίου ςυμμετζχει 
ανϊνυμθ εταιρεία ι νομικό πρόςωπο τθσ αλλοδαπισ που αντιςτοιχεί ςε ανϊνυμθ εταιρεία.  
Συγκεκριμζνα, προςκομίηονται: 

- Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι 

ονομαςτικζσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του. 

- Αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε 

μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το 

πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

Ειδικότερα: 

- Πςον αφορά ςτισ εγκατεςτθμζνεσ ςτθν Ελλάδα ανϊνυμεσ εταιρείεσ υποβάλλεται πιςτοποιθτικό του 

Γ.Ε.Μ.Θ. από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ είναι ονομαςτικζσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα 

ςτοιχεία των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα 

ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα (30) εργάςιμεσ 

θμζρεσ πριν από τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ. 

- Πςον αφορά ςτισ αλλοδαπζσ ανϊνυμεσ εταιρίεσ ι αλλοδαπά νομικά πρόςωπα που αντιςτοιχοφν ςε 

ανϊνυμεσ εταιρείεσ: 

Α) εφόςον ζχουν κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ τουσ ονομαςτικζσ μετοχζσ,  προςκομίηουν : 
i) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ Αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ τουσ 

είναι ονομαςτικζσ 

ii) Αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με τον αρικμό των μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά 

είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν 

τθν υποβολι τθσ προςφοράσ. 

iii) Κάκε άλλο ςτοιχείο από το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των 

μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ 

προςφοράσ.     

Β)  εφόςον δεν ζχουν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ μετοχϊν ι δεν προβλζπεται θ ονομαςτικοποίθςθ 

των μετοχϊν, προςκομίηουν: 

i) βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν από αρμόδια Αρχι, εφόςον υπάρχει 
ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου. Για τθν περίπτωςθ 
μθ πρόβλεψθσ ονομαςτικοποίθςθσ προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του διαγωνιηόμενου 
ii) ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ προςϊπων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των μετοχϊν ι 
δικαιωμάτων ψιφου, 
iii) εάν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, προςκομίηεται ςχετικι κατάςταςθ προςϊπων, που κατζχουν 
τουλάχιςτον ζνα τοισ εκατό (1%) των μετοχϊν ι δικαιωμάτων ψιφου, ςφμφωνα με τθν τελευταία Γενικι 
Συνζλευςθ, αν τα πρόςωπα αυτά είναι γνωςτά ςτθν εταιρεία. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, θ εταιρεία αιτιολογεί 
τουσ λόγουσ που δεν είναι γνωςτά τα ωσ άνω πρόςωπα, θ δε Ανακζτουςα Αρχι δεν διακζτει διακριτικι 
ευχζρεια κατά τθν κρίςθ τθσ αιτιολογίασ αυτισ.  
 

 -Ειδικά για τισ περιπτϊςεισ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, τθσ παρ. 

2.2.3.5 τθσ παροφςασ, προςκομίηονται: 

i) Για τθν απόδειξθ τθσ εξαίρεςθσ από τθν υποχρζωςθ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν τουσ κατά τθν περ. 

α) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, βεβαίωςθ του αρμοδίου Χρθματιςτθρίου.  

ii) Πςον αφορά τθν εξαίρεςθ τθσ περ. β) τθσ παραγράφου 2.2.3.5, για τθν απόδειξθ του ελζγχου 

δικαιωμάτων ψιφου υπεφκυνθ διλωςθ τθσ ελεγχόμενθσ εταιρείασ και, εάν αυτι είναι διαφορετικι του 
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προςωρινοφ αναδόχου, πρόςκετθ υπεφκυνθ διλωςθ του τελευταίου, ςτισ οποίεσ αναφζρονται οι 

επιχειριςεισ επενδφςεων, οι εταιρείεσ διαχείριςθσ κεφαλαίων/ενεργθτικοφ ι κεφαλαίων επιχειρθματικϊν 

ςυμμετοχϊν, ανά περίπτωςθ και το ςυνολικό ποςοςτό των δικαιωμάτων ψιφου που ελζγχουν ςτθν 

ελεγχόμενθ από αυτζσ εταιρεία. Οι υπεφκυνεσ αυτζσ δθλϊςεισ ςυνοδεφονται υποχρεωτικά από βεβαίωςθ ι 

άλλο ζγγραφο από το οποίο προκφπτει ότι οι ελζγχουςεσ τα δικαιϊματα ψιφου εταιρείεσ είναι 

εποπτευόμενεσ κατά τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 2.2.3.5. 

Πλα τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να είναι επικυρωμζνα από τθν κατά νόμον αρμόδια Αρχι του κράτουσ τθσ 
ζδρασ του υποψθφίου και να ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 
Ελλείψεισ ςτα δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν ςυμπλθρϊνονται κατά τθν παράγραφο 
3.1.2 τθσ παροφςασ. 
Θ Ανακζτουςα Αρχι ελζγχει επίςθσ, επί ποινι απαραδζκτου τθσ προςφοράσ, εάν ςτθ διαδικαςία 
ςυμμετζχει εξωχϊρια εταιρεία από «μθ ςυνεργάςιμα κράτθ ςτον φορολογικό τομζα» κατά τθν ζννοια των 
παρ. 3 και 4 του άρκρου 65 του ν. 4172/2013,  κακϊσ και από κράτθ που ζχουν προνομιακό φορολογικό 
κακεςτϊσ, όπωσ αυτά ορίηονται ςτον κατάλογο τθσ απόφαςθσ τθσ παρ. 7 του άρκρου 65 του ωσ άνω 
Κϊδικα, κατά τα αναφερόμενα ςτθν περίπτωςθ α τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 4 του ν. 3310/2005.  
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ 
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ 
μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου επαγγελματικοφ μθτρϊου του 
Ραραρτιματοσ XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι 
τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, 
το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ 
χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον 
αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ οργανιςμοφ τθσ 
χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο 
μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ 
ςφμβαςθσ. 
Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν, ανά περίπτωςθ, τα ακόλουκα:   
α) Τα νομικά πρόςωπα, βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο οικείο επιμελθτιριο ι ςτο ΓΕΜΘ ι ςε άλλο αρμόδιο 
επαγγελματικό Μθτρϊο, κατά περίπτωςθ   
β) τα φυςικά πρόςωπα, τθν  ειδικι κάρτα (Ε.Δ.Χ. ι Ρ.Ε.Ι.), ςε ιςχφ,  τθν οποία διακζτουν ανάλογα με τον 
τφπο του οχιματοσ. 
Επιςθμαίνεται ότι, τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4 
(απόδειξθ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) γίνονται αποδεκτά, εφόςον 
ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι τουσ, εκτόσ εάν, ςφμφωνα με τισ 
ειδικότερεσ διατάξεισ αυτϊν, φζρουν ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 

 
Β.3. : Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια : ΔΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ ΑΠΟΔΔΙΚΣΙΚΟ. 

 
 

Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι 
νομικό πρόςωπο, και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, και δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ 
μεταβολζσ τθσ ςε αρμόδια αρχι (πχ ΓΕΜΘ), προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, 
το οποίο πρζπει να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του,  εκτόσ αν 
αυτό φζρει ςυγκεκριμζνο χρόνο ιςχφοσ. 
Ειδικότερα για τουσ θμεδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ προςκομίηονται: 
i) για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό 
πρόςωπο και υποχρεοφται, κατά τθν κείμενθ νομοκεςία, να δθλϊνει τθν εκπροςϊπθςθ και τισ μεταβολζσ 
τθσ ςτο ΓΕΜΘ,προςκομίηει ςχετικό πιςτοποιθτικό ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ, , το οποίο πρζπει να ζχει 
εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι του.   
ii) Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και των μεταβολϊν του νομικοφ προςϊπου γενικό 
πιςτοποιθτικό μεταβολϊν του ΓΕΜΘ, εφόςον ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του. 
 Στισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ 
εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, αποφάςεισ ςυγκρότθςθσ 
οργάνων διοίκθςθσ ςε ςϊμα, κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του οικονομικοφ φορζα), ςυνοδευόμενα 
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από υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου εκπροςϊπου ότι εξακολουκοφν να ιςχφουν κατά τθν υποβολι τουσ. 
Σε περίπτωςθ που για τθ διενζργεια τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε 
πρόςωπο πλζον αυτϊν που αναφζρονται ςτα παραπάνω ζγγραφα, προςκομίηεται επιπλζον απόφαςθ- 
πρακτικό του αρμοδίου καταςτατικοφ οργάνου διοίκθςθσ του νομικοφ προςϊπου  χορθγικθκαν οι 
ςχετικζσ εξουςίεσ. Πςον αφορά τα φυςικά πρόςωπα, εφόςον ζχουν χορθγθκεί εξουςίεσ ςε τρίτα 
πρόςωπα, προςκομίηεται εξουςιοδότθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν τα προβλεπόμενα, κατά τθ νομοκεςία τθσ χϊρασ 
εγκατάςταςθσ, αποδεικτικά ζγγραφα, και εφόςον δεν προβλζπονται, υπεφκυνθ διλωςθ του νόμιμου 
εκπροςϊπου, από τθν οποία αποδεικνφονται τα ανωτζρω ωσ προσ τθ νόμιμθ ςφςταςθ, μεταβολζσ και 
εκπροςϊπθςθ του οικονομικοφ φορζα. 
Οι ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ γίνονται αποδεκτζσ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν. 
Από τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςθ  του οικονομικοφ φορζα, όλεσ οι 
ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά 
τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν 
τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των 
μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/ νόμιμου εκπροςϊπου. 

 
Β.5. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από 
τισ εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ 
που ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Ραραρτιματοσ 
V I I  του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ 
πιςτοποιθτικό εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον 
αρμόδιο οργανιςμό πιςτοποίθςθσ. 

Στα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν 
λόγω οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω 
κατάλογο. 

Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το 
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ 
όςον αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το 
πιςτοποιθτικό. 
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν 
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ. Ειδικϊσ 
όςον αφορά τθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και των φόρων και τελϊν, 
προςκομίηονται επιπροςκζτωσ τθσ βεβαίωςθσ εγγραφισ ςτον επίςθμο κατάλογο και πιςτοποιθτικά, κατά 
τα οριηόμενα ανωτζρω ςτθν περίπτωςθ Β.1, υποπερ. i, ii και iii τθσ περ. β. 

 

Β.6 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, 
κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με 
τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
Β.7 Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.7 για τθν απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, 
προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για τον ςκοπό αυτό. Ειδικότερα, 
προςκομίηεται ζγγραφο (ςυμφωνθτικό ι ςε περίπτωςθ νομικοφ προςϊπου απόφαςθ του αρμοδίου 
οργάνου διοίκθςθσ αυτοφ ι ςε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου υπεφκυνθ διλωςθ), δυνάμει του οποίου 
αμφότεροι, διαγωνιηόμενοσ  οικονομικόσ φορζασ και τρίτοσ φορζασ, εγκρίνουν τθ μεταξφ τουσ ςυνεργαςία 
για τθν κατά περίπτωςθ παροχι προσ τον διαγωνιηόμενο τθσ χρθματοοικονομικισ ι/και τεχνικισ ι/και 
επαγγελματικισ ικανότθτασ του φορζα, ϊςτε αυτι να είναι ςτθ διάκεςθ του διαγωνιηόμενου  για τθν 
εκτζλεςθ τθσ Σφμβαςθσ. Θ ςχετικι αναφορά κα πρζπει να είναι λεπτομερισ και να αναφζρει κατ’ 
ελάχιςτον τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ που κα είναι διακζςιμοι για τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. Ο τρίτοσ 
κα δεςμεφεται ρθτά ότι κα διακζςει ςτον διαγωνιηόμενο τουσ ςυγκεκριμζνουσ πόρουσ κατά τθ διάρκεια 
τθσ ςφμβαςθσ και ο διαγωνιηόμενοσ  ότι κα κάνει χριςθ αυτϊν ςε περίπτωςθ που του ανατεκεί θ 
ςφμβαςθ 
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Σε περίπτωςθ που ο τρίτοσ διακζτει ςτοιχεία τεχνικισ ι επαγγελματικισ καταλλθλότθτασ που ςχετίηονται 
με τουσ τίτλουσ ςπουδϊν και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ’ του Μζρουσ 
ΙΙ του Ραραρτιματοσ ΧΙΙ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016 ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, 
κα δεςμεφεται ότι κα εκτελζςει τισ εργαςίεσ ι υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ 
ικανότθτεσ, δθλϊνοντασ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που κα εκτελζςει. 
 
Β.8. Στθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ δθλϊνει ςτθν προςφορά του ότι κα κάνει χριςθ 
υπεργολάβων, ςτισ ικανότθτεσ των οποίων δεν ςτθρίηεται, προςκομίηεται υπεφκυνθ διλωςθ του 
προςφζροντοσ, με αναφορά του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, το οποίο προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό 
μορφι υπεργολαβίασ και υπεφκυνθ διλωςθ των υπεργολάβων, ότι αποδζχονται τθν εκτζλεςθ των 
εργαςιϊν. 
 
Β.9. Ρζραν των ανωτζρω δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ), 
προςκομίηεται  ιατρικό πιςτοποιθτικό υγείασ, ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του,  τόςο των οδθγϊν, 
όςο και των ςυνοδϊν μακθτϊν ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ οριηόμενα, ανά κατθγορία (οδθγοί ι ςυνοδοί) 
ςτθν υπ’αρ.πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΩΥΘΕ465ΧΘ7-6Γ3).  

 
Β.10. Επιςθμαίνεται ότι γίνονται αποδεκτζσ: 

 οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ που αναφζρονται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ 
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ,  

 οι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν 
υποβολι των δικαιολογθτικϊν. Σθμειϊνεται ότι δεν απαιτείται κεϊρθςθ του γνθςίου τθσ 
υπογραφισ τουσ. 

 

 
5.4  Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ. 

 

Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ 
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, ςτθν οποία ενςωματϊνεται θ απόφαςθ ζγκριςθσ των 
πρακτικϊν των περ. α & β τθσ παρ. 2 του άρκρου 100 του ν. 4412/2016 (περί αξιολόγθςθσ των 
δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τθσ τεχνικισ και τθσ οικονομικισ προςφοράσ). 
Θ Ανακζτουςα Αρχι κοινοποιεί, μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ», τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, 
ςτθν οποία αναφζρονται υποχρεωτικά οι προκεςμίεσ για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με 
τα άρκρα 360 ζωσ 372 του ν. 4412/2016, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και 
αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που ζλαβαν μζροσ ςτθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, εκτόσ από όςουσ αποκλείςτθκαν οριςτικά δυνάμει τθσ παρ. 1 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 και, 
επιπλζον, αναρτά τα δικαιολογθτικά του προςωρινοφ αναδόχου ςτα «Συνθμμζνα Θλεκτρονικοφ 
Διαγωνιςμοφ».  
Μετά τθν ζκδοςθ και κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ οι προςφζροντεσ λαμβάνουν γνϊςθ των 
λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ, με ενζργειεσ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ.  
Κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ χωρεί προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με τθν 
παράγραφο 5.6 τθσ παροφςασ. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ προςφυγισ κατά τθσ ανωτζρω 
απόφαςθσ.  
Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ κακίςταται οριςτικι, εφόςον ςυντρζξουν οι ακόλουκεσ προχποκζςεισ ςωρευτικά: 
α) κοινοποιθκεί θ απόφαςθ κατακφρωςθσ ςε όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που δεν ζχουν αποκλειςτεί 
οριςτικά  

β) παρζλκει άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ι ςε περίπτωςθ άςκθςθσ, παρζλκει 
άπρακτθ θ προκεςμία άςκθςθσ αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και ςε περίπτωςθ άςκθςθσ 
αίτθςθσ αναςτολισ κατά τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ, εκδοκεί απόφαςθ επί τθσ αίτθςθσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ 
χοριγθςθσ προςωρινισ διαταγισ, ςφμφωνα με όςα ορίηονται  ςτο τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 4 του άρκρου 
372 του ν. 4412/2016, 

γ) ολοκλθρωκεί επιτυχϊσ ο προςυμβατικόσ ζλεγχοσ από το Ελεγκτικό Συνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 324 
ζωσ 327 του ν. 4700/2020, εφόςον απαιτείται, και 
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δ) ο προςωρινόσ ανάδοχοσ,  υποβάλλει, ςτθν περίπτωςθ που απαιτείται, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, 
υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 79Α του ν. 4412/2016, ςτθν 
οποία δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του άρκρου 
104 του ν. 4412/2016 και μόνον ςτθν περίπτωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου ι τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ 
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ.  

Μετά από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο, 
μζςω τθσ λειτουργικότθτασ τθσ «Επικοινωνίασ» του θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ, να προςζλκει 
για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, κζτοντάσ του προκεςμία δεκαπζντε (15) θμερϊν  από τθν κοινοποίθςθ τθσ 
ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ςυναφκείςα με τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του 
προθγοφμενου εδαφίου ςτον ανάδοχο. 
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα 
προκεςμία, με τθν επιφφλαξθ αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και ακολουκείται θ ίδια, ωσ άνω διαδικαςία, 
για τον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ 
διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.5 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Στθν 
περίπτωςθ αυτι,  θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να αναηθτιςει αποηθμίωςθ, πζρα από τθν καταπίπτουςα 
εγγυθτικι επιςτολι, ιδίωσ δυνάμει των άρκρων  197 και 198 ΑΚ. 
Εάν θ Ανακζτουςα Αρχι δεν απευκφνει τθν ειδικι πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ 
χρονικοφ διαςτιματοσ εξιντα (60) θμερϊν από τθν οριςτικοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ φπαρξθσ επιτακτικοφ λόγου δθμόςιου ςυμφζροντοσ ι αντικειμενικϊν λόγων ανωτζρασ βίασ, ο 
ανάδοχοσ δικαιοφται να απζχει από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, χωρίσ να εκπζςει θ εγγφθςθ 
ςυμμετοχισ του, κακϊσ και να αναηθτιςει αποηθμίωςθ ιδίωσ δυνάμει των άρκρων 197 και  198 ΑΚ. 

 

 

5.5 Ρροςκόμιςθ εγγράφων πριν από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Μετά τθν, εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, πρόςκλθςθ του αναδόχου όπωσ προςζλκει για τθν 
υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, και εντόσ τθσ τεκείςασ ςε αυτόν προκεςμίασ, ο ανάδοχοσ πρζπει να 
προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των υποψθφίων οδθγϊν και των ςυνοδϊν 
οχθμάτων μεταφοράσ μακθτϊν, ςτισ οποίεσ δθλϊνουν ότι δεν ζχουν παραπεμφκεί για κανζνα από τα 
αναφερόμενα ςτθν ΚΥΑ αδικιματα κακϊσ και ότι δεν ζχουν τεκεί ςε ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ 
(πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. Για τισ ωσ άνω υπεφκυνεσ δθλϊςεισ δεμ απαιτείται βεβαίωςθ γνθςίου υπογραφισ. 

Εάν δεν προςκομιςτοφν, εντόσ τθσ ωσ άνω ταχκείςασ προκεςμίασ, μία ι περιςςότερεσ από τισ 
προαναφερόμενεσ υπεφκυνεσ δθλϊςεισ, τίκεται νζα προκεςμία ςτον ανάδοχο, με ζγγραφο τθσ αρμόδιασ 
Δ/νςθσ τθσ Ρεριφζρειασ, χωρίσ να απαιτείται απόφαςθ του αποφαινόμενου οργάνου. Σε κάκε περίπτωςθ, 
θ εν λόγω προκεςμία δεν μπορεί να υπερβαίνει τθν 20η

 θμζρα από τθν κοινοποίθςθ τθσ ζγγραφθσ 
πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι ςφμβαςθσ. 

Εάν και ςτθ νζα ταχκείςα προκεςμία δεν προςκομιςτοφν μία ι περιςςότερεσ από τισ απαιτοφμενεσ 
δθλϊςεισ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ και, εν ςυνεχεία, θ 
Ρεριφζρεια δφναται, κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, να εφαρμόηει τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 7.4.3 
τθσ παροφςασ (ριτρα υποκατάςταςθσ αναδόχου) ι να προβαίνει ςε νζα πρόςκλθςθ υποβολισ 
προςφορϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ. 

 
5.6 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία – Κιρυξθ ακυρότθτασ 

ςφμβαςθσ. 
 

 Κάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και 
ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ τθσ ανακζτουςασ 
αρχισ κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ νομοκεςίασ, δικαιοφται 
να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΡΡ ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 
360 επ. του ν. 4412/2016 και 1 επ. του π.δ/τοσ 39/2017, κατά τθσ ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ τθσ 
ανακζτουςασ αρχισ, προςδιορίηοντασ ειδικϊσ τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το 
αίτθμά του. 
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Σε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ 
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι : 

(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό 
φορζα αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι 

(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςε αυτόν αν 
χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ 

γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα 
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα. 

Σε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε 
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ. 
 
Οι προκεςμίεσ ωσ προσ τθν υποβολι των προδικαςτικϊν προςφυγϊν και των παρεμβάςεων αρχίηουν τθν 
επομζνθ τθσ θμζρασ τθσ προαναφερκείςασ κατά περίπτωςθ κοινοποίθςθσ ι γνϊςθσ και λιγουν όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ τελευταία θμζρα και ϊρα 23:59:59 και, αν αυτι είναι εξαιρετζα ι Σάββατο, όταν περάςει 
ολόκλθρθ θ επομζνθ εργάςιμθ θμζρα και ϊρα 23:59:59. 

 
Θ προδικαςτικι προςφυγι ςυντάςςεται υποχρεωτικά με τθ χριςθ του τυποποιθμζνου εντφπου του 
Ραραρτιματοσ Ι του π.δ/τοσ 39/2017 και κατατίκεται θλεκτρονικά μζςω τθσ λειτουργικότθτασ «Επικοινωνία» 
ςτθν θλεκτρονικι περιοχι του ςυγκεκριμζνου διαγωνιςμοφ, επιλζγοντασ τθν ζνδειξθ «Ρροδικαςτικι 
Ρροςφυγι» ςφμφωνα με το άρκρο 18 τθσ Κ.Υ.Α. Ρρομικειεσ και Υπθρεςίεσ. 
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον προςφεφγοντα 
υπζρ του Ελλθνικοφ Δθμοςίου, ςφμφωνα με όςα ορίηονται ςτο άρκρο 363 Ν. 4412/2016 .  
Θ επιςτροφι του παραβόλου ςτον προςφεφγοντα γίνεται:  
α) ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ προςφυγισ του,  
β) όταν θ Ανακζτουςα Αρχι ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν 
από τθν ζκδοςθ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ επί τθσ προςφυγισ,  
γ) ςε περίπτωςθ παραίτθςθσ του προςφεφγοντα από τθν προςφυγι του ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ από τθν 
κατάκεςθ τθσ προςφυγισ.  
Επιςθμαίνεται ότι θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ, ωσ προσ τισ 
ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο πλαίςιο του παρόντοσ Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν, ΔΕΝ κωλφουν τθ 
ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 364, παρ.2γ) του ν. 4412/2016.  
Μετά τθν, κατά τα ωσ άνω, θλεκτρονικι κατάκεςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, θ Ανακζτουςα Αρχι, μζςω 
τθσ λειτουργίασ «Επικοινωνία»: 
α) Κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα από τθν κατάκεςι τθσ, ςε κάκε 
ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίοσ μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει 
το, προβλεπόμενο από τα άρκρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα παρζμβαςισ του ςτθ διαδικαςία 
εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα 
κρίςιμα ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του. 
β) Διαβιβάηει ςτθν ΑΕΡΡ το αργότερο εντόσ δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ 
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ αλλά και τθν Ζκκεςθ 
Απόψεϊν τθσ επί τθσ προςφυγισ. Στθν Ζκκεςθ Απόψεων, θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρακζςει αρχικι ι 
ςυμπλθρωματικι αιτιολογία για τθν υποςτιριξθ τθσ προςβαλλόμενθσ, με τθν προδικαςτικι προςφυγι 
πράξθσ.  
γ) Κοινοποιεί ςε όλα τα μζρθ τθν Ζκκεςθ Απόψεων, τισ Ραρεμβάςεισ και τα ςχετικά ζγγραφα που τυχόν τθ 
ςυνοδεφουν, μζςω του θλεκτρονικοφ τόπου του διαγωνιςμοφ, το αργότερο ζωσ τθν επομζνθ εργάςιμθ θμζρα 
από τθν κατάκεςι τουσ. 
δ) Συμπλθρωματικά υπομνιματα κατατίκενται, από οποιοδιποτε από τα μζρθ, μζςω τθσ πλατφόρμασ του 
ΕΣΘΔΘΣ, το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ των απόψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ αποτελεί προχπόκεςθ για τθν άςκθςθ των ζνδικων βοθκθμάτων  

τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ του άρκρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των εκτελεςτϊν 

πράξεων ι παραλείψεων τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ.  

Πποιοσ ζχει ζννομο ςυμφζρον μπορεί να ηθτιςει, εφαρμοηόμενων αναλογικά των διατάξεων του 
π.δ/τοσ 18/1989,  τθν αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ απόφαςθσ τθσ ΑΕΡΡ και τθν ακφρωςι τθσ ενϊπιον 
του αρμοδίου διοικθτικοφ δικαςτθρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλιτωσ. Δικαίωμα άς κθςθσ των 
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ίδιων ενδίκων βοθκθμάτων ζχει και θ Ανακζτουςα Αρχι, αν θ ΑΕΡΡ κάνει δεκτι τθν προδικαςτικι 
προςφυγι. Με τα ζνδικα βοθκιματα τθσ αίτθςθσ αναςτολισ και τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ λογίηονται ωσ 
ςυμπροςβαλλόμενεσ με τθν απόφαςθ τθσ ΑΕΡΡ και όλεσ οι ςυναφείσ προσ τθν ανωτζρω απόφαςθ 
πράξεισ ι παραλείψεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, εφόςον ζχουν εκδοκεί ι ςυντελεςτεί αντιςτοίχωσ ζωσ 
τθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ ι τθν πρϊτθ ςυηιτθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ.  
 
Θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ αναςτολισ δεν εξαρτάται από τθν προθγοφμενθ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ. Θ 
αίτθςθ αναςτολισ κατατίκεται ςτο ωσ άνω ακυρωτικό δικαςτιριο μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από  
κοινοποίθςθ ι τθν πλιρθ γνϊςθ τθσ απόφαςθσ επί τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ςυηθτείται το αργότερο 
εντόσ τριάντα (30) θμερϊν από τθν κατάκεςι τθσ. Θ άςκθςθ αίτθςθσ αναςτολισ κωλφει τθ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ, εκτόσ εάν με τθν προςωρινι διαταγι ο αρμόδιοσ δικαςτισ αποφανκεί διαφορετικά. Για τθν 
άςκθςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ κατατίκεται παράβολο αποκλειςτικά διπλότυπο είςπραξθσ από τισ Δθμόςιεσ 
Οικονομικζσ Υπθρεςίεσ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 372 παρ. 4 εδ. γϋ-ηϋ του ν. 
4412/2016. Με τθν κατάκεςθ τθσ αιτιςεωσ αναςτολισ θ προκεςμία άςκθςθσ τθσ αίτθςθσ ακφρωςθσ 
διακόπτεται και αρχίηει από τθν επίδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Ο διάδικοσ που πζτυχε υπζρ αυτοφ τθν 
αναςτολι τθσ εκτζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, οφείλει μζςα ςε προκεςμία δζκα (10) θμερϊν από τθν 
επίδοςθ τθσ απόφαςθσ αυτισ, να αςκιςει τθν αίτθςθ ακφρωςθσ, διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίωσ θ ιςχφσ 
τθσ αναςτολισ. 
Διαφορζσ από τον ςυγκεκριμζνο διαγωνιςμό που ανακφπτουν: α) από πράξεισ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ οι 
οποίεσ κοινοποιοφνται ςτον κιγόμενο, ι των οποίων προκφπτει εκ μζρουσ του πλιρθσ γνϊςθ, μετά τθν 
1.9.2021, β) από παραλείψεισ που ςυντελοφνται από μζρουσ τθσ μετά τθν 1.9.2021, εκδικάηονται με τισ νζεσ 
ειδικζσ δικονομικζσ διατάξεισ του άρκρου 372 ν. 4412/2016 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 138 ν. 
4782/2021, ςφμφωνα με τισ οποίεσ:  
Με το ίδιο δικόγραφο δφναται δικονομικά να αςκθκεί αίτθςθ αναςτολισ εκτζλεςθσ και ακφρωςθσ των 
αποφάςεων τθσ ΑΕΡΡ.  
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ άςκθςθ τθσ αίτθςθσ ενϊπιον του αρμοδίου δικαςτθρίου κωλφουν, εκ του 
νόμου, τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθν ζκδοςθ τθσ οριςτικισ δικαςτικισ απόφαςθσ, εκτόσ εάν με 
προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί διαφορετικά. Επίςθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ και θ 
άςκθςθ τθσ αίτθςθσ κωλφουν τθν πρόοδο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ για χρονικό διάςτθμα δεκαπζντε (15) 
θμερϊν από τθν άςκθςθ τθσ αίτθςθσ, εκτόσ εάν με προςωρινι διαταγι το δικαςτιριο αυτό αποφανκεί 
διαφορετικά .  
Στο πλαίςιο του παρόντοσ Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν, μπορεί να αςκθκεί προδικαςτικι προςφυγι ςτθν 

ΑΕΡΡ, για τθν κιρυξθ ακυρότθτασ τθσ ςυναφκείςασ ςφμβαςθσ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτα άρκρα 368 

ζωσ και 371 του ν. 4412/2016. 

 

5.7 Ματαίωςθ Διαδικαςίασ. 
 

Θ ανακζτουςα αρχι ματαιϊνει ι δφναται να ματαιϊςει εν όλω ι εν μζρει αιτιολογθμζνα τθ διαδικαςία 
ανάκεςθσ, για τουσ λόγουσ και υπό τουσ όρουσ του άρκρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνϊμθ τθσ 
αρμόδιασ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ. Επίςθσ, αν διαπιςτωκοφν ςφάλματα ι παραλείψεισ ςε 
οποιοδιποτε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, μπορεί, μετά από γνϊμθ τθσ ωσ άνω Επιτροπισ του 
Διαγωνιςμοφ, να ακυρϊςει μερικϊσ τθ διαδικαςία ι να αναμορφϊςει ανάλογα το αποτζλεςμά τθσ ι να 
αποφαςίςει τθν επανάλθψι τθσ από το ςθμείο που εμφιλοχϊρθςε το ςφάλμα ι θ παράλειψθ. 

 
Ειδικότερα, θ Ανακζτουςα Αρχι ματαιϊνει τθ διαδικαςία ςφναψθσ όταν αυτι αποβεί άγονθ είτε λόγω μθ 

υποβολισ προςφοράσ είτε λόγω απόρριψθσ όλων των προςφορϊν, κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ του δευτζρου 

εδαφίου τθσ παρ. 7 του άρκρου 105, περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

Επίςθσ μπορεί να ματαιϊςει τθ διαδικαςία:   

α) λόγω παράτυπθσ διεξαγωγισ τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, εκτόσ εάν μπορεί να κεραπεφςει το ςφάλμα ι τθν 

παράλειψθ ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 106 ,  

β) αν οι οικονομικζσ και τεχνικζσ παράμετροι που ςχετίηονται με τθ διαδικαςία ανάκεςθσ άλλαξαν ουςιωδϊσ 

και θ εκτζλεςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου δεν ενδιαφζρει πλζον τθν Ανακζτουςα Αρχι ι τον φορζα για 

τον οποίο προορίηεται το υπό ανάκεςθ αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτζρασ βίασ, δεν είναι δυνατι θ κανονικι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ,  



 

Σελίδα 45 

 

 

δ) αν θ επιλεγείςα προςφορά κρικεί ωσ μθ ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ,  

ε) ςτθν περίπτωςθ των παρ. 3 και 4 του άρκρου 97, περί χρόνου ιςχφοσ προςφορϊν,  

ςτ) για άλλουσ επιτακτικοφσ λόγουσ δθμοςίου ςυμφζροντοσ, όπωσ ιδίωσ, δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του 

περιβάλλοντοσ. 

Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί, επίςθσ, το δικαίωμα, να αποφαςίςει, παράλλθλα με τθ ματαίωςθ τθσ 

διαδικαςίασ ανάκεςθσ ςφμβαςθσ, και τθν επανάλθψθ οποιαςδιποτε φάςθσ τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ, με 

αντικατάςταςθ ι μθ των όρων τθσ ι τθν προςφυγι ςτθ διαδικαςία των άρκρων 29, περί ανταγωνιςτικισ 

διαδικαςίασ με διαπραγμάτευςθ, ι 32, περί προςφυγισ ςτθ διαδικαςία με διαπραγμάτευςθ χωρίσ 

προθγοφμενθ δθμοςίευςθ, εφόςον, ςτθν τελευταία αυτιν περίπτωςθ, πλθροφνται οι όροι και οι 

προχποκζςεισ των άρκρων αυτϊν. 
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6. ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

 

6.1 Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία. 
 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ εφαρμόηονται οι διατάξεισ του ν. 4412/2016, οι όροι τθσ παροφςασ 
διακιρυξθσ και ςυμπλθρωματικά ο Αςτικόσ Κϊδικασ. 

 
6.2 Εγγφθςθ (καλισ εκτζλεςθσ) 

 

6.2.1 Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ των όρων τθσ 
Σφμβαςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 4 του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
4% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ ι του τμιματοσ τθσ ςφμβαςθσ, χωρίσ να ςυμπεριλαμβάνονται τα 
δικαιϊματα προαίρεςθσ και κατατίκεται μζχρι και τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι, πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα 
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 12 του άρκρου 72 του ν. 4412/2016 ςτοιχεία, πλθν αυτοφ τθσ περ. θ (βλ. 
τθν παραγρ. 6.2.2 τθσ παροφςασ), και επιπλζον, τον τίτλο και τον αρικμό τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, εφόςον ο 
τελευταίοσ είναι γνωςτόσ ι το περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο 
Ραράρτθμα VΙ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων 
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 6.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ οφείλει να κατακζςει μζχρι τθν υπογραφι τθσ τροποποιθμζνθσ ςφμβαςθσ, 
ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 4% επί του ποςοφ 
τθσ αφξθςθσ τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. 

Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ ςτθν περίπτωςθ παραβίαςθσ από 
τον ανάδοχο  των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει. 

   6.2.2 Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ περιλαμβάνει κατ’ ελάχιςτον τα ςτοιχεία τθσ παρ. 4.2.1.β τθσ παροφςασ. 

Θ Εγγυθτικι Επιςτολι Καλισ Εκτζλεςθσ των όρων τθσ επιςτρζφεται μετά τθν ποςοτικι και ποιοτικι 
παραλαβι του ςυνόλου του αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ. 

 
Σε περίπτωςθ που ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται 
παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ επιςτροφι τθσ ωσ άνω εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν 
αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

 
Αν οι υπθρεςίεσ είναι διαιρετζσ και θ παροχι των υπθρεςιϊν γίνεται, ςφμφωνα με τθ ςφμβαςθ, τμθματικά, οι 
εγγυιςεισ καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ αποδεςμεφονται ςταδιακά, κατά το ποςόν που αναλογεί ςτθν 
αξία του μζρουσ του τμιματοσ τθσ υπθρεςίασ που παραλιφκθκε οριςτικά. Για τθ ςταδιακι αποδζςμευςι 
τουσ απαιτείται προθγοφμενθ γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου. Εάν ςτο πρωτόκολλο παραλαβισ 
αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει εκπρόκεςμθ παροχι, θ παραπάνω ςταδιακι αποδζςμευςθ γίνεται 
μετά από τθν αντιμετϊπιςθ, ςφμφωνα με όςα προβλζπονται, των παρατθριςεων και του εκπρόκεςμου. 

 

 
6.3  Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του περιβαλλοντικοφ, 
κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςκεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό 
δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και 
εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα X του Ρροςαρτιματοσ Α ϋ του ν.4412/2016. 
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Θ τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο και τουσ υπεργολάβουσ του ελζγχεται και 
βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ 
και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ. 

 
Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι :  
α) ςε όλα τα ςτάδια που προθγικθκαν τθσ ςφμβαςθσ δεν ενιργθςε ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά και 
ότι κα εξακολουκιςει να μθν ενεργεί κατ` αυτόν τον τρόπο κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,  
β) ότι κα δθλϊςει αμελλθτί ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, από τθ ςτιγμι που λάβει γνϊςθ, οποιαδιποτε 
κατάςταςθ (ακόμθ και ενδεχόμενθ) ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων (προςωπικϊν, οικογενειακϊν, οικονομικϊν, 
πολιτικϊν ι άλλων κοινϊν ςυμφερόντων, ςυμπεριλαμβανομζνων και αντικρουόμενων επαγγελματικϊν 
ςυμφερόντων) μεταξφ των νομίμων ι εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων του κακϊσ και υπαλλιλων ι 
ςυνεργατϊν τουσ οποίουσ απαςχολεί ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ (π.χ. με ςφμβαςθ υπεργολαβίασ, κτλ) και 
μελϊν του προςωπικοφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ που εμπλζκονται κακ’ οιονδιποτε τρόπο ςτθ διαδικαςία 
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι/και μποροφν να επθρεάςουν τθν ζκβαςθ και τισ αποφάςεισ τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ περί τθν εκτζλεςι τθσ, οποτεδιποτε και εάν θ κατάςταςθ αυτι προκφψει κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ 
τθσ ςφμβαςθσ.  
Οι υποχρεϊςεισ και οι απαγορεφςεισ τθσ ριτρασ αυτισ ιςχφουν, αν ο ανάδοχοσ είναι ζνωςθ, για όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και για τουσ υπεργολάβουσ που χρθςιμοποιεί. Στο ςυμφωνθτικό περιλαμβάνεται ςχετικι 
δεςμευτικι διλωςθ τόςο του αναδόχου όςο και των υπεργολάβων του.  

 
6.4 Υπεργολαβία. 

 

6.4.1 Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ 
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 
του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου. 

6.4.2 Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα 
αρχι το όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. 
Επιπλζον, υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, 
κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο 
υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, 
προςκομίηοντασ τα ςχετικά ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ. Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ 
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ 
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι 
εκτζλεςθ του τμιματοσ/ των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον 
οποίο κα γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία. 

6.4.3 Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, 
όπωσ αυτοί περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μζςα τθσ παραγράφου 5.3.2 τθσ 
παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό 
μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30 %) τθσ 
ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον, προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ. 2 του 
άρκρου 18 του ν. 4412/2016, δφναται να επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ 
ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω ποςοςτοφ. 

Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να 
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ. 5 και 6 του άρκρου 131 του 
ν. 4412/2016. 

 
6.5  Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ. 

 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν.4412/2016, κατόπιν 
γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, λόγω τθσ ζκπτωςθσ του αναδόχου, ςφμφωνα με το άρκρο 203 του ν. 4412/2016 
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και τθν παράγραφο 6.8. τθσ παροφςασ, όπωσ και ςε περίπτωςθ καταγγελίασ για όλουσ λόγουσ τθσ 
παραγράφου 6.7, πλθν αυτοφ τθσ περ. (α),  θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να προςκαλζςει τον/τουσ 
επόμενο/ουσ, κατά ςειρά κατάταξθσ οικονομικό/ουσ φορζα/είσ που ςυμμετζχει/ουν ςτθν παροφςα 
διαδικαςία ανάκεςθσ τθσ ςυγκεκριμζνθσ ςφμβαςθσ και να του προτείνει να αναλάβει το ανεκτζλεςτο 
αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, με τουσ ίδιουσ όρουσ και προχποκζςεισ και ςε τίμθμα που δεν κα υπερβαίνει τθν 
προςφορά που αυτόσ είχε υποβάλει (ρθτι ριτρα υποκατάςταςθσ). Θ ςφμβαςθ ςυνάπτεται εφόςον εντόσ τθσ 
τεκείςασ προκεςμίασ περιζλκει ςτθν Ανακζτουςα Αρχι ζγγραφθ και ανεπιφφλακτθ αποδοχι τθσ. Θ άπρακτθ 
πάροδοσ τθσ προκεςμίασ κεωρείται ωσ απόρριψθ τθσ πρόταςθσ. Αν αυτόσ δεν δεχκεί τθν πρόταςθ ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον επόμενο υποψιφιο κατά ςειρά κατάταξθσ, ακολουκϊντασ 
κατά τα λοιπά τθν ίδια διαδικαςία. 

 

Θ τροποποίθςθ τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, πραγματοποιείται με απόφαςθ τθσ 
Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφερείασ ι του αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνου από αυτιν οργάνου και 
κοινοποίθςθ αυτισ ςτον ανάδοχο, με υπογραφι νζου ςυμφωνθτικοφ (ςφμβαςθσ). Στθν ωσ άνω απόφαςθ 
πρζπει να αναφζρεται ρθτά ότι κατά τα λοιπά, ιςχφουν οι όροι τθσ αρχικισ ςφμβαςθσ. 

 
      6.6 Σοόπξπ πληοχμήπ. 

6.6.1 Θ καταβολι τθσ αμοιβισ ςτον ανάδοχο γίνεται τμθματικά, ανά μινα, από τθν αρμόδια 
Ρεριφερειακι Ενότθτα/Τομζα, κατόπιν προςκόμιςθσ των νόμιμων παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν 
που προβλζπονται από τισ διατάξεισ του άρκρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ιτοι: 

 
- Βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ δρομολογίου/ων από το Διευκυντι κάκε ςχολείου. 
- Τιμολόγιο του αναδόχου για παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ ενόσ (1) μθνόσ. 
- Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα, όπου απαιτείται, κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ.  
 

 
Επιςθμαίνεται ότι οι αρμόδιεσ υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι, μποροφν να 
ηθτιςουν κάκε άλλο πρόςφορο δικαιολογθτικό. 

6.6.2 Toν  Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν 
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. Ιδίωσ, βαρφνεται με τισ ακόλουκεσ κρατιςεισ : 

α) Κράτθςθ 0,07 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ Υπζρ τθσ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων 
Συμβάςεων. 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ τθσ ανάπτυξθσ και ςυντιρθςθσ του ΟΡΣ ΕΣΘΔΘΣ , θ οποία υπολογίηεται επί 
τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό 
παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι από τθν Ανακζτουςα Αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό  του Υπουργείου 
Ψθφιακισ Διακυβζρνθςθσ ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 

γ) Κράτθςθ 0,06 % θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ 
αρχικισ κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (άρκρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016). 

- τζλοσ χαρτοςιμου 3 % επί του ανωτζρω τζλουσ 0,06 % υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν 
Ρροςφυγϊν (Α.Ε.Ρ.Ρ.), 

- υπζρ ΟΓΑ χαρτοςιμου 20 % επί του ανωτζρω χαρτοςιμου, 

Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία παρακράτθςθ φόρου 
ειςοδιματοσ αξίασ 8 % επί του κακαροφ ποςοφ. 

 
6.7 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

 

Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει τθ 
ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον : 

α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του 
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ν.4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 

β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, 

γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που 
υπζχει από τισ Συνκικεσ και τθν Οδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του 
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΣΛΕΕ. 

 
6.8  Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ- Ροινικζσ ιτρεσ. 

 

6.8.1 Ο ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου 
οργάνου:  
α) ςτθν περίπτωςθ τθσ παρ. 7 του άρκρου 105 περί κατακφρωςθσ και ςφναψθσ ςφμβαςθσ, 
β) ςτθν περίπτωςθ που δεν εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ ςφμβαςθ ι/και δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ ςχετικζσ γραπτζσ εντολζσ τθσ υπθρεςίασ, που είναι ςφμφωνεσ με τθ ςφμβαςθ ι τισ 
κείμενεσ διατάξεισ, εντόσ του ςυμφωνθμζνου χρόνου εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, 
γ) εφόςον δεν παρείχε τισ υπθρεςίεσ μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δόκθκε, 
ςφμφωνα με τα όςα προβλζπονται ςτο άρκρο 217 περί διάρκειασ ςφμβαςθσ παροχισ υπθρεςίασ, με τθν 
επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ παραγράφου. 
Στθν περίπτωςθ ςυνδρομισ λόγου ζκπτωςθσ του αναδόχου από ςφμβαςθ κατά τθν περίπτωςθ γ), θ 
ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί ςτον ανάδοχο ειδικι όχλθςθ, θ οποία μνθμονεφει τισ διατάξεισ του άρκρου 203 
του ν. 4412/20163 και περιλαμβάνει ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί ο 
ανάδοχοσ, προκειμζνου να ςυμμορφωκεί, μζςα ςε προκεςμία 15 θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ανωτζρω 
όχλθςθσ. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ, παρζλκει, χωρίσ ο ανάδοχοσ να ςυμμορφωκεί, 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ μζςα ςε προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ 
ςυμμόρφωςθσ, με απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 
Ο ανάδοχοσ δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ για λόγουσ που αφοροφν ςε υπαιτιότθτα του φορζα εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ ι αν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ. 

Ειδικότερα, ςε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ παραβαίνει ι αμελεί τισ υποχρεϊςεισ του, κζτοντασ με 
οποιονδιποτε τρόπο ςε κίνδυνο τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν, φςτερα από ειςιγθςθ του 
Διευκυντι του ςχολείου, κηούρρεςαι έκπςχςξπ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ρεριφζρειασ 
και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ρεριφζρειασ. 

 
Οι κάτωκι παραβάςεισ, οι οποίεσ αφοροφν ςτθν αςφάλεια των μακθτϊν, επιςφρουν τθν ποινι τθσ 
καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ και ζκπτωςθσ του αναδόχου : 

• Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου μεταφορικοφ μζςου ςε αντικατάςταςθ δικαιολογθμζνθ ι μθ, 
εγκεκριμζνου μεταφορικοφ μζςου ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα μεταφορικά μζςα για όλουσ τουσ 
μακθτζσ. 

• Απουςία ςυνοδοφ από τθ διαδρομι (όπου αυτόσ απαιτείται). 

• Μεταφορά προςϊπων που δε δικαιοφνται να μεταφερκοφν. 

• Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ. 

• Ραραβίαςθ Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ 

  
 Στον ανάδοχο, που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του 
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί 
τον ενδιαφερόμενο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ: 
 α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ, εφόςον ζχει προβλεφκεί, ι καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, κατά περίπτωςθ, 
 β) επιπλζον, μποροφν να επιβλθκοφν οι ποινικζσ ριτρεσ τθσ επόμενθσ παραγράφου και  
 γ) μπορεί να επιβλθκεί προςωρινόσ αποκλειςμόσ του αναδόχου από το ςφνολο των ςυμβάςεων 
προμθκειϊν ι υπθρεςιϊν των φορζων που εμπίπτουν ςτισ διατάξεισ του ν. 4412/2016, κατά τα ειδικότερα 
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προβλεπόμενα ςτο ,άρκρο 74, περί αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα από δθμόςιεσ ςυμβάςεισ. 

  

6.8.2 Στισ περιπτϊςεισ που ο μειοδότθσ παραβαίνει ι αμελεί τισ υποχρεϊςεισ του, επιβάλλονται, με 
απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ, εισ βάροσ του ποινικζσ ριτρεσ επί ςξιπ % επί ςηπ 

ρσμβαςικήπ ανίαπ (προ Φ.Ρ.Α.), ωσ εξισ: 

Α. Παοαβάρειπ, ξι ξπξίεπ επιρύοξσμ μείχρη ςηπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ ςξσ ημεοηρίξσ δοξμξλξγίξσ έχπ 
5% 

• Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ μεταφορικοφ μζςου ςτθν αφετθρία του ι / και ςτο ςχολείο το 
πρωί. 

• Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ μεταφορικοφ μζςου ςτο ςχολείο για τθν επιςτροφι των 
μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα. 

• Μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του μεταφορικοφ μζςου και των ςτάςεων, οι οποίεσ δεν 
οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

Β. Παοαβάρειπ, ξι ξπξίεπ επιρύοξσμ μείχρη ςηπ μημιαίαπ ρσμβαςικήπ ςιμήπ ςξσ δοξμξλξγίξσ έχπ 10% 

• Αδικαιολόγθτθ μθ πραγματοποίθςθ δρομολογίου. 

 
6.8.3  Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο αδικαιολογιτωσ, τότε πζραν τθσ 
μθ καταβολισ ςε αυτόν τθσ αμοιβισ του δρομολογίου, επιβαούμεςαι με ςξ ρύμξλξ ςχμ ενόδχμ που 
κα πραγματοποιιςει θ Ρεριφζρεια για ςημ αμαπλήοχρη του δρομολογίου από άλλον οικονομικό φορζα. 

• Θ είςπραξθ των ωσ άνω ποινικϊν ρθτρϊν γίνεται με παρακράτθςθ από τα οφειλόμενα ςτον ανάδοχο ι, 
ςε περίπτωςθ ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
εφόςον ο ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό. 

• Σε περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, οι ποινικζσ ριτρεσ επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ 
τθσ ζνωςθσ. 

Σε περίπτωςθ επαμάληφηπ παοάβαρηπ, ο ανάδοχοσ, φςτερα από ειςιγθςθ του Διευκυντι του 
ςχολείου, κηούρρεςαι έκπςχςξπ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και η 
εγγύηρη καλήπ εκςέλερηπ ςηπ ρύμβαρηπ καςαπίπςει σπέο ςηπ αμαθέςξσραπ αουήπ. 

 

6.8.4 Σε περίπτωςθ κιρυξθσ του αναδόχου ωσ εκπτϊτου, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο παρόν άρκρο 
6.8, θ Ρεριφζρεια δφναται, κατά τθ διακριτικι τθσ ευχζρεια, να εφαρμόηει τα οριηόμενα ςτθν παράγραφο 
7.4.3 τθσ παροφςασ (ριτρα υποκατάςταςθσ αναδόχου) ι να προβαίνει ςε νζα πρόςκλθςθ υποβολισ 
προςφορϊν για τθ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ. 

 
 

  6.9 Διξικηςικέπ ποξρτσγέπ καςά ςη διαδικαρία εκςέλερηπ ςχμ ρσμβάρεχμ. 

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, κατ’ εφαρμογι των 
διατάξεων του ν.4412/2016 κακϊσ και κατ' εφαρμογι των ςυμβατικϊν όρων εκτζλεςθσ του κεφ. 7 – 
Ειδικοί Προι Εκτζλεςθσ, τθσ παροφςθσ, να αςκιςει προςφυγι για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον 
του φορζα που εκτελεί τθ ςφμβαςθ μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία τθσ 
κοινοποίθςθσ ι τθσ πλιρουσ γνϊςθσ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Θ εμπρόκεςμθ άςκθςθ τθσ προςφυγισ 
αναςτζλλει τισ επιβαλλόμενεσ κυρϊςεισ. Επί τθσ προςφυγισ αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτισ περιπτϊςεισ β) και δ) τθσ παραγράφου 11 του 
άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντόσ προκεςμίασ τριάντα (30) θμερϊν από τθν άςκθςι τθσ, 
άλλωσ κεωρείται ωσ ςιωπθρϊσ απορριφκείςα. 

Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ δεν χωρεί θ άςκθςθ άλλθσ οποιαςδιποτε φφςθσ διοικθτικισ προςφυγισ. 

Αν κατά τθσ απόφαςθσ που επιβάλλει κυρϊςεισ δεν αςκθκεί εμπρόκεςμα θ προςφυγι ι αν απορριφκεί 
αυτι από το αποφαινόμενο αρμοδίωσ όργανο, θ απόφαςθ κακίςταται οριςτικι. Αν αςκθκεί εμπρόκεςμα 
προςφυγι, αναςτζλλονται οι ςυνζπειεσ τθσ απόφαςθσ μζχρι αυτι να οριςτικοποιθκεί. 

 
 

   6.10 Δικαρςική Δπίλσρη Διατξοώμ. 

Κάκε διαφορά μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που προκφπτει από τισ ςυμβάςεισ που ςυνάπτονται ςτο 
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πλαίςιο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ , επιλφεται με τθν άςκθςθ προςφυγισ ι αγωγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο 
τθσ Ρεριφζρειασ, ςτθν οποία εκτελείται εκάςτθ ςφμβαςθ, κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτισ παρ. 1 ζωσ και 6 
του άρκρου 205Α του ν. 4412/2016. Ρριν από τθν άςκθςθ τθσ προςφυγισ ςτο Διοικθτικό Εφετείο προθγείται 
υποχρεωτικά θ τιρθςθ τθσ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ που προβλζπεται ςτο άρκρο 205 του ν. 4412/2016 και 
τθν παράγραφο 5.3 τθσ παροφςασ, διαφορετικά θ προςφυγι απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ. Αν ο ανάδοχοσ 
τθσ ςφμβαςθσ είναι κοινοπραξία, θ προςφυγι αςκείται είτε από τθν ίδια είτε από όλα τα μζλθ τθσ. Δεν 
απαιτείται θ τιρθςθ ενδικοφανοφσ διαδικαςίασ αν αςκείται από τον ενδιαφερόμενο αγωγι, ςτο δικόγραφο 
τθσ οποίασ δεν ςωρεφεται αίτθμα ακφρωςθσ ι τροποποίθςθσ διοικθτικισ πράξθσ ι παράλειψθσ. 
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7. ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ 

 

7.1  Ραρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 

7.1.1 Θ παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ κα διενεργθκεί από το Τμιμα 
Ρρομθκειϊν τθσ Ρ.Ε. Μ ε ς ς θ ν ί α σ  τθσ Ρεριφζρειασ Ρ ε λ ο π ο ν ν ι ς ο υ  και τον Διευκυντι κάκε 
ςχολείου, θ οποία και κα ειςθγείται ςτο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (Οικονομικι Επιτροπι τθσ 
Ρεριφζρειασ) για όλα τα ηθτιματα που αφοροφν ςτθν προςικουςα εκτζλεςθ όλων των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ και ςτθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεων του αναδόχου, ςτθ λιψθ των επιβεβλθμζνων μζτρων 
λόγω μθ τιρθςθσ των ωσ άνω όρων και ιδίωσ για ηθτιματα που αφοροφν ςε τροποποίθςθ του 
αντικειμζνου και παράταςθ τθσ διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, υπό τουσ όρουσ του άρκρου 132 του 
ν.4412/2016. 

 7.1.2 Θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ, με απόφαςι τθσ μπορεί να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ υπάλλθλό τθσ, ο οποίοσ ζχει κακικοντα τα οριηόμενα ςτο άρκρο 216 του ν. 
4412/2016. Με τθν ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι 
των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων (πχ. των Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων ι Διμων), ςτουσ 
οποίουσ ανατίκενται επιμζρουσ κακικοντα για τθν παρακολοφκθςθ τθσ ςφμβαςθσ. Σε αυτι τθν 
περίπτωςθ ο επόπτθσ λειτουργεί ωσ ςυντονιςτισ. 

Τα κακικοντα του επόπτθ είναι, ενδεικτικά, θ πιςτοποίθςθ τθσ εκτζλεςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, 
κακϊσ και ο ζλεγχοσ τθσ ςυμμόρφωςθσ του αναδόχου με τουσ όρουσ τθσ ςφμβαςθσ. Με ειςιγθςθ του 
επόπτθ θ αρμόδια υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ, κατά τα ανωτζρω, που μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με 
οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 

 
7.2  Διάρκεια επιμζρουσ ςυμβάςεων. 

 

7.2.1 Θ διάρκεια εκάςτθσ ςυναπτόμενθσ ςφμβαςθσ, ςτο πλαίςιο του παρόντοσ ΔΣΑ, ορίηεται ςε κάκε 
επιμζρουσ πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν. 
7.2.2 Θ ςυνολικι διάρκεια κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ μπορεί να παρατείνεται, χωρίσ αφξθςθ του 
οικονομικοφ αντικειμζνου, μετά από αιτιολογθμζνθ απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ μζχρι το 50% αυτισ, 
ςε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ που δεν οφείλονται ςε υπαιτιότθτα του αναδόχου (πχ. 
παράταςθ ςχολικοφ ζτουσ λόγω απεργίασ, φυςικϊν καταςτροφϊν κλπ). Αν λιξει θ ςυνολικι διάρκεια τθσ 
ςφμβαςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, αν λιξει θ παρατακείςα, κατά τα ανωτζρω, 
διάρκεια, χωρίσ να υποβλθκοφν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι τα παραδοτζα τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 
κθρφςςεται ζκπτωτοσ. Αν οι υπθρεςίεσ παραςχεκοφν από υπαιτιότθτα του αναδόχου μετά τθ λιξθ τθσ 
διάρκειασ τθσ ςφμβαςθσ, και μζχρι λιξθσ του χρόνου τθσ παράταςθσ που χορθγικθκε επιβάλλονται εισ βάροσ 
του ποινικζσ ριτρεσ, ςφμφωνα με το άρκρο 218 του ν. 4412/2016 και το οικείο άρκρο 2 τθσ παροφςασ. 
7.2.3 Θ Ανακζτουςα Αρχι δφναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάκε επιμζρουσ ςφμβαςθσ για 
διάςτθμα μζχρι 3 μινεσ με αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου. 

 

7.3 Ραραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. 
 

Θ οριςτικι ποιοτικι και ποςοτικι παραλαβι των υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν κα γίνεται ανά μινα 
από τον Διευκυντι κάκε ςχολείου με τθ ςφνταξθ βεβαίωςθσ πραγματοποίθςθσ των δρομολογίων ανά 
μεταφορζα. 

Θ αρμόδια για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ υπθρεςία ορίηει με απόφαςι τθσ, ωσ 
επόπτθ, υπάλλθλό τθσ, με κακικοντα που ορίηονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 216 του 
ν. 4412/2016. 

Οι Διμοι και οι Ρεριφζρειεσ κατά περίπτωςθ είναι αρμόδιοι για τθ βεβαίωςθ τθσ δυνατότθτασ ι μθ τθσ 
χριςθσ των ίδιων μεταφορικϊν μζςων που μποροφν να διακζςουν για τθ μεταφορά μακθτϊν, ςφμφωνα με 
το κεφ. Β του άρκρου 2 τθσ παροφςασ, όπωσ και για τθ βεβαίωςθ φπαρξθσ ι μθ των γραμμϊν τθσ δθμοτικισ 
ι δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ και τα δρομολόγια αυτϊν, τα οποία εξυπθρετοφν τουσ μακθτζσ, κακϊσ και τισ 
ςτάςεισ επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ εκάςτου, όπωσ προκφπτει από ςχετικό ζγγραφο τθσ αρμόδιασ 
διεφκυνςθσ. 
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Οι Διευκυντζσ Ρ/βάκμιασ και Δ/βάκμιασ Εκπαίδευςθσ, ωσ διοικθτικοί προϊςτάμενοι των ςχολικϊν μονάδων, 
είναι αρμόδιοι για τθ διενζργεια δειγματολθπτικϊν ελζγχων ςχετικά με: 

α. τθν ορκι καταχϊρθςθ των ςτοιχείων των μακθτϊν που δικαιοφνται τθ δωρεάν μεταφορά, 

β. τθ βεβαίωςθ τθσ κανονικισ διεξαγωγισ του δρομολογίου, 

γ. τθ βεβαίωςθ τθσ ζγκαιρθσ μεταφοράσ των μακθτϊν. 

Για κζματα που δεν καλφπτονται από τθν παροφςα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρμογισ οι διατάξεισ τθσ ΚΥΑ 
50025/2018 «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ», κακϊσ και των άρκρων 219 και 
220 του ν. 4412/2016. 

 
7.4 Αντικατάςταςθ προςωπικοφ που εκτελεί τθ ςφμβαςθ. 

 

Στθν περίπτωςθ που, κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, ςυντρζξει ςτο πρόςωπο των οδθγϊν και 
ςυνοδθγϊν των οχθμάτων που χρθςιμοποιεί ο ανάδοχοσ, μία από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτθν 
παράγραφο 5.5 τθσ παροφςασ, θ ανακζτουςα αρχι ηθτά τθν αντικατάςταςθ του οδθγοφ ι ςυνοδοφ, με 
άλλον, ο οποίοσ πλθροί του όρουσ και προχποκζςεισ που ζχουν τεκεί με τθν παροφςα και ο ανάδοχοσ 
υποχρεοφται να προβεί να το πράξει. Σε περίπτωςθ μθ ςυμμόρφωςισ του, θ ανακζτουςα αρχι δφναται να 
καταγγείλει τθ ςφμβαςθ και να απευκυνκεί ςτον/ςτουσ επόμενο/ουσ μειοδότθ/εσ. 

 
   7.5 Διακξπή ρύμβαρηπ. 

Θ Ρεριφζρεια διατθρεί το δυνατότθτα διακοπισ ςφμβαςθσ, κατά τθ διάρκεια εκτζλεςισ τθσ, λόγω 
κατάργθςθσ δρομολογίου/ δρομολογίων. 

Σε κάκε περίπτωςθ, εφαρμοςτζεσ είναι οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν.4412/2016 περί εκτζλεςθσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων γενικϊν υπθρεςιϊν. 

Στθν περίπτωςθ διακοπισ τθσ ςφμβαςθσ λόγω κατάργθςθσ δρομολογίου, εφαρμόηονται τα ςχετικϊσ 
οριηόμενα ςτισ οικείεσ διατάξεισ του κεφαλαίου Γ τθσ ΚΥΑ μεταφοράσ μακθτϊν. 

 

7.6 Λξιπξί ειδικξί όοξι. 

7.6.1 Θ Ανακζτουςα Αρχι, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν κατάργθςθ, 
ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε 
αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των 
δρομολογίων. Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για 
οποιονδιποτε λόγο με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ 
νζασ ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ 
αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

 

 7.6.2  Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ ςχολικισ περιόδου, 
μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με απόφαςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν μετά 
τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ 
των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ 
κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. 

 

7.6.3 Τα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι 
μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ ι αλλάηει κζςθ θ ςχολικι μονάδα (π.χ. παράδοςθ ςε 
χριςθ νζασ ςχολικισ μονάδασ ι μετακίνθςθ ςε νζο κτίριο λόγω εκτάκτων και απρόβλεπτων καταςτάςεων 
κ.ά.). Τυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα δρομολόγια, τθν ϊρα αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ 
αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, κα γίνονται μόμξ από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από 
ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του ςχολείου, τουσ γονείσ / κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ 
υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ. 
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7.6.4 Σε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων / κθδεμόνων για πλθμμελι 
εκτζλεςθ του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ, αφοφ 
ελζγξει τθν ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα 
Αρχι, τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΘΣ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΕΡΛΤΟΡΘΣ 
 
 
 
 

ΧΘΣΤΟΣ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑΤΑ 
 

 

ΡΑΑΤΘΜΑ Λ – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ 
 

 
ΜΔΡΟ Α - ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ ΥΤΙΚΟΤ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟΤ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

σμξπςική Πεοιγοατή ςχμ σπηοεριώμ και ςηπ λειςξσογίαπ ςηπ Α.Α. 

Οργανιςμόσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ Βϋ Βακμοφ-Ν.Ρ.Δ.Δ. (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Αϋ/07.06.2010) «Νζα 
Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ - Ρρόγραμμα Καλλικράτθσ», όπωσ 
ιςχφει. 

 
Ττιρςάμεμη καςάρςαρη - σπξδξμέπ. 

Θ Ρεριφερειακι Ενότθτα Μεςςθνίασ δεν διακζτει θ ίδια μζςα μεταφοράσ των μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και 
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ Διμουσ του Νομοφ με αποτζλεςμα θ ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν να γίνεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα άρκρα τθσ υπϋαρικμ. 50025/19-9- 
2018 (ΦΕΚ Βϋ4217/26-9-2018) και τθ μεκοδολογία ιεράρχθςθσ που κζτει. 

 
ΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΟΦΟΙ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Πεοιγοατή ςχμ αμαγκώμ ςηπ Α.Α. 

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μίςκωςθ κατάλλθλων μεταφορικϊν μζςων δθμόςιασ χριςθσ, που 
πλθροφν τουσ όρουσ αςφαλείασ, για τθ μεταφορά μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ 
Εκπαίδευςθσ του Νομοφ Μεςςθνίασ από τον τόπο κατοικίασ τουσ ςτισ ςχολικζσ τουσ μονάδεσ και 
αντίςτροφα, για τισ θμζρεσ λειτουργίασ των ςχολείων για τα ςχολικά ζτθ 2021 - 2022 2022-2023 και 2023 - 
2024. 

Οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Κοινοφ Λεξιλογίου δθμοςίων 
ςυμβάςεων (CPV) : 60130000 «ΥΡΘΕΣΙΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΩΝ ΕΡΙΒΑΤΩΝ». 

 
Ποξκαςαοκςικέπ διαβξσλεύρειπ ςηπ αγξοάπ - Ποξηγξύμεμη εμπλξκή σπξφητίχμ. 

Για τθν κατάρτιςθ των δρομολογίων προθγικθκαν διεργαςίεσ και επικοινωνίεσ τόςο με τα ςχολεία τθσ 
Ρ.Ε. Μεςςθνίασ, όςο και με τουσ ςυγκοινωνιακοφσ φορείσ, τουσ Διμουσ του Νομοφ κακϊσ και τισ 
υπθρεςίεσ τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ για τθν χιλιομζτρθςθ των δρομολογίων κτλ. προκειμζνου να πλθρωκοφν τα 
υποχρεωτικά κριτιρια και οι προτεραιότθτεσ τθσ υπϋαρικμ. 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Βϋ4217/26-9-2018) 
ΚΥΑ. 

 
Σεκμηοίχρη ρκξπιμόςηςαπ / σπξδιαίοερηπ ή μη ςηπ ρύμβαρηπ ρε ςμήμαςα : 

 
ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Απαιςήρειπ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ αμά ςμήμα αμςικειμέμξσ. 

Οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ εξαςφαλίηουν ιςότιμθ πρόςβαςθ των οικονομικϊν φορζων ςτθ διαδικαςία 
ςφναψθσ ςφμβαςθσ και δεν ζχουν ωσ αποτζλεςμα τθ δθμιουργία αδικαιολόγθτων εμποδίων ςτο άνοιγμα 
των δθμόςιων ςυμβάςεων ςτον ανταγωνιςμό. Άμεςθ και επείγουςα προτεραιότθτα αποτελεί θ 
εξαςφάλιςθ ζγκαιρθσ και αςφαλοφσ μεταφοράσ των μακθτϊν από το ςθμείο επιβίβαςθσ προσ τισ ςχολικζσ 
μονάδεσ και αντίςτροφα με τθν ιδιαιτερότθτα τθσ κακθμερινισ διαχείριςθσ μικρϊν παιδιϊν. 
Οι οικονομικοί φορείσ οφείλουν να αντιλθφκοφν ορκά τισ απαιτιςεισ τθσ ςφμβαςθσ, να τεκμθριϊςουν τθν 
καταλλθλόλθτα τουσ και να διαμορφϊςουν κατάλλθλα τθν προςφορά τουσ, εξειδικεφοντασ τθ
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μεκοδολογία υλοποίθςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τουσ τρόπουσ διαςφάλιςισ τθσ, το μοντζλο οργάνωςθσ τθσ 
παροχισ των υπθρεςιϊν, τα επίπεδα διοίκθςθσ. 

Επίςθσ οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να διακζτουν τον απαιτοφμενο ςε αρικμό ςτόλο οχθμάτων για τθν 
κάλυψθ των κζςεων (χωρθτικότθτα βάςει αναγνωριςμζνων κζςεων), ο οποίοσ είναι κατάλλθλοσ και 
αξιόπιςτοσ κυρίωσ ςε κζματα οδικισ αςφάλειασ και ςυμμορφοφμενοσ ςφμφωνα με κάκε είδουσ 
προβλεπόμενθ κάκε φορά ςε ιςχφ διάταξθ νόμου ι κανονιςτικι πράξθ αναφορικά με τον τεχνικό 
εξοπλιςμό και τισ προδιαγραφζσ που εξαςφαλίηουν και αποδεικνφουν τθ νόμιμθ κυκλοφορία των 
διατικζμενων οχθμάτων ςτθν Ελλθνικι Επικράτεια για όλθ τθν περίοδο τθσ ςφμβαςθσ, να διακζτουν όλα 
τα απαιτοφμενα ζγγραφα - πιςτοποιθτικά που να αποδεικνφουν τθ νόμιμθ κυκλοφορία των οχθμάτων, τθν 
ικανότθτα οδιγθςθσ και τθν εξαςφάλιςθ αξιοπρεπϊν ςυνκθκϊν μετακίνθςθσ μικρϊν μακθτϊν με 
εξάλειψθ κάκε πικανοφ κινδφνου για τθν αςφαλι και ζγκαιρθ μεταφορά τουσ (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΚΑΣ, 
ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίσ δευτερεφουςεσ ελλείψεισ, Δίπλωμα Οδιγθςθσ, Ειδικι 
Άδεια Οδιγθςθσ, Άδεια Μεταφορζα, Ροινικό Μθτρϊο Οδθγϊν) τόςο κατά τθν θμζρα διενζργειασ του 
διαγωνιςμοφ (καταλθκτικι θμερομθνία προςφορϊν όςο και κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ και 
μζχρι τθν θμερομθνία ολοκλιρωςθσ τθσ, να διακζτουν οδθγό/ουσ των οχθμάτων με κατάλλθλθ ικανότθτα 
οδιγθςθσ για τθ διευκόλυνςθ τθσ μεταφοράσ ανιλικων μικρϊν παιδιϊν. 
Ο ςυμμετζχων δθλϊνει ότι ςε περίπτωςθ που αναδειχτεί μειοδότθσ και ζχει δθλϊςει ότι κα 
χρθςιμοποιιςει οδθγό/οφσ κα προςκομίςει υποχρεωτικά το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ 
οδθγοφσ των λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΙ κλπ). Επιπλζον, ο ςυμμετζχων κα πρζπει να 
εξαςφαλίςει ότι ο κάκε οδθγόσ κα τθρεί ςχολαςτικά τον Κϊδικα Οδικισ Κυκλοφορίασ και κα λαμβάνει 
κάκε μζριμνα για τθν ζγκαιρθ και αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν (ζλεγχοσ ηϊνθσ αςφαλείασ). 

 
Διδικξί όοξι εκςέλερηπ και ςευμικέπ ποξδιαγοατέπ. 

1. Πεοιγοατή αμςικειμέμξσ. 

Αντικείμενο τθσ παροφςασ είναι θ εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του αρ. 33 του ν.4412/2016 
για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν Μεταφορά μακθτϊν Δθμόςιων Σχολείων τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρ ε λο πο ν ν ιςο υ ,  για τα ςχολικά ζτθ 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024, με λεωφορεία Δ.Χ. ι ταξί. 

 
Ειδικότερα, κάκε ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να διακζτει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, 
κατά τισ κακοριςμζνεσ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των ςχολείων, τα απαιτοφμενα λεωφορεία και λοιπά 
οχιματα για τθ μεταφορά των μακθτϊν για τα δρομολόγια που του ζχουν ανατεκεί. 

 
2. Λεχτξοεία και Δπιβαςικά Ουήμαςα. 

α. Θ μεταφορά των μακθτϊν και μακθτριϊν κα γίνεται αποκλειςτικά και μόνο με λεωφορεία ι επιβατικά 
οχιματα Δ.Χ., που πλθροφν τισ προδιαγραφζσ και προχποκζςεισ, που ορίηουν οι ιςχφοντεσ ςχετικοί νόμοι, 
προεδρικά διατάγματα, υπουργικζσ αποφάςεισ και αςτυνομικζσ διατάξεισ για τθ μεταφορά μακθτϊν 
πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ. 
β. Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ, γενικι εμφάνιςθ και 
κακαρά. Θα ζχουν απαραίτθτα ενθμερωμζνο πιςτοποιθτικό καταλλθλότθτασ (Κ.Τ.Ε.Ο.), δθλαδι το 
τελευταίο πιςτοποιθτικό από δθμόςιο ι ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., ςφμφωνα με τον νόμο. Τα οχιματα κα φζρουν 
υποχρεωτικά ςφςτθμα αςφρματθσ επικοινωνίασ ι κινθτισ τθλεφωνίασ, για να επικοινωνοφν μεταξφ τουσ, 
με το γραφείο του αναδόχου και τα ςχολεία που εξυπθρετοφν. Ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να 
γνωςτοποιιςει το ςφςτθμα αυτό ςτον διευκυντι κάκε ςχολείου που εξυπθρετοφν. Επίςθσ, κα διακζτουν 
κλιματιςμό (ηεςτό - κρφο). 
γ. Τα λεωφορεία κα ζχουν επαρκι αρικμό κζςεων για τον αρικμό των προςϊπων που κα μεταφζρουν. 
Συγκεκριμζνα, όταν το όχθμα είναι μικρό λεωφορείο ο ανάδοχοσ οφείλει να διακζτει όχθμα ζωσ 20 
κζςεων. Πταν το όχθμα είναι λεωφορείο και οι μεταφερόμενοι μακθτζσ είναι ζωσ 45, ο ανάδοχοσ οφείλει 
να διακζτει όχθμα με χωρθτικότθτα 10% περιςςότερο από τον αρικμό των μακθτϊν που αναγράφονται 
ςτθ διακιρυξθ. Σε καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υπάρχουν υπεράρικμοι ι όρκιοι επιβάτεσ. Θ 
προςφορά των διαγωνιηομζνων κα περιλαμβάνει επακριβϊσ τον τφπο των οχθμάτων. 
δ. Πλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν οπωςδιποτε 
ηϊνεσ αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ, είναι υποχρεωμζνα να 
φζρουν ηϊνεσ αςφαλείασ, που να πλθροφν τισ ςχετικζσ προδιαγραφζσ, πιςτοποιθμζνεσ ςφμφωνα με τθν 
οδθγία 77/541/ΕΚ (ι νεϊτερθ) ι τον κανονιςμό 44/03 τθσ ΟΕΕ-ΟΘΕ (ι με κάκε άλλθ μεταγενζςτερθ 
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προςαρμογι του εν λόγω κανονιςμοφ), με τισ ςχετικζσ ενδείξεισ «e» ι «Ε», και ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. 
Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005) 
καταργείται θ υπ’ αρικμ. ΣΤ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’ αρικμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 1442) 
απόφαςθ του Υπουργοφ Μεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν 
αςφαλείασ αυτοκινιτων που μεταφζρουν μακθτζσ και νιπια»), εκτόσ και αν θ εν λόγω απόφαςθ 
τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ό,τι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα κινοφνται ςφμφωνα με τισ 
διατάξεισ του Κ.Ο.Κ. 
ε. Οι ηϊνεσ πρζπει να είναι τοποκετθμζνεσ ςε κατάλλθλθ κζςθ και να είναι καλά ςτερεωμζνεσ επί του 
κακίςματοσ, ϊςτε να παρζχουν τθν επιηθτοφμενθ προςταςία και χρθςιμοποιοφνται ςε κάκε περίπτωςθ, 
μεταφοράσ νθπίων και μακθτϊν, ανεξάρτθτα από το μικοσ τθσ διαδρομισ. 
ςτ. Τα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό και 
ςτο πίςω μζροσ του αυτοκινιτου τθ λζξθ ΣΧΟΛΙΚΟ. 

 
3. Αμςικαςάρςαρη λεχτξοείχμ και λξιπώμ ξυημάςχμ. 

α. Ο ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του όχθμα ανάλογο και εξίςου κατάλλθλο, ςφμφωνα 
με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ, ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι αντικατάςταςθ κάκε οχιματοσ, 
που για οποιονδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε τθν ακριβι και κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. 

 
Ο αρικμόσ των εφεδρικϊν οχθμάτων κα πρζπει να ανζρχεται : 

i. για 1 ζωσ 5 δρομολόγια ςε 1 εφεδρικό όχθμα, 
ii. για 6 ζωσ 11 δρομολόγια ςε 2 εφεδρικά οχιματα, 
iii. από 12 δρομολόγια και άνω ςτο 1/4 του αρικμοφ των οχθμάτων που ςυνολικά απαιτοφνται για τθν 
εκτζλεςθ των δρομολογίων (με ςτρογγυλοποίθςθ όπου απαιτείται προσ τθ μικρότερθ ακζραιθ μονάδα). 

 
Για τουσ κατόχουσ ταξί που εκτελοφν ζωσ 2 δρομολόγια δεν απαιτείται θ φπαρξθ εφεδρικοφ οχιματοσ, 
αλλά κα ιςχφουν τα αναγραφόμενα ςτθν παράγραφο 3β. 

 
β. Σε περίπτωςθ που κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ προκφψει αδυναμία χριςθσ των κανονικϊν και των 
εφεδρικϊν οχθμάτων, ο ανάδοχοσ βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των μακθτϊν και μακθτριϊν, με τθ 
χριςθ του προςφορότερου μζςου (ταξί ι λεωφορείου). 

 

γ. Ο ανάδοχοσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κάκε λεωφορείο και άλλο όχθμα, που κα χρθςιμοποιθκεί να 
είναι τζτοιασ χωρθτικότθτασ, ϊςτε να εξυπθρετεί τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, που κα χρθςιμοποιοφν 
κάκε δρομολόγιο. 

 
4. σμξδξί. 

Στα λεωφορεία που μεταφζρουν μακθτζσ πρωτοβάκμιασ εκπαίδευςθσ κατϋ ελάχιςτον μζχρι και τθ βϋ 
δθμοτικοφ κακϊσ και μακθτζσ ΣΜΕΑΕ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, θ φπαρξθ 
ςυνοδοφ είναι υποχρεωτικι. Για τουσ μακθτζσ ΣΜΕΑΕ που μεταφζρονται με ΕΔΧ όχθμα, θ φπαρξθ 
ςυνοδοφ δεν είναι υποχρεωτικι και θ απόφαςθ για τθν φπαρξι του λαμβάνεται από τθν Ανακζτουςα 
Αρχι, ζπειτα από ειςιγθςθ του Διευκυντι του ςχολείου. Το κόςτοσ των ςυνοδϊν ςυμπεριλαμβάνεται 
ςτον προχπολογιςμό τθσ Υπθρεςίασ και οφείλει να ςυνεκτιμθκεί ςτθν προςφορά του αναδόχου. 

 
5. Αρταλιρςική Κάλσφη. 

α. Κάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο για το ζργο 
τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλήοη αρταλιρςική κάλσφη όλχμ ςχμ επιβαιμόμςχμ για αςσυήμαςα και 
σλικέπ ζημίεπ, όπχπ επίρηπ και ςημ καςά μόμξ αρταλιρςική κάλσφη για αρςική εσθύμη έμαμςι ςοίςχμ 

και για σλικέπ ζημίεπ. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχιματα, που κα 
χρθςιμοποιιςει, κα ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο ελάχιςτθ αςφαλιςτικι κάλυψθ 
για ςωματικζσ βλάβεσ επιβαινόντων και τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ τρίτων. 
Ζκαςτοσ ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν 
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν 
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ. 
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β. Η διάοκεια ςχμ αμχςέοχ αρταλίρεχμ ποέπει μα καλύπςει όλξ ςξ ρσμβαςικό υοόμξ ςηπ ρύμβαρηπ 

μεςατξοάπ και όυι μέοξπ ασςήπ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και 
τρίτουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 

 
γ. Τθν ευκφνθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ για επιβίβαςι τουσ ςτο 
μεταφορικό μζςο, μζχρι τθν αποβίβαςθ για παράδοςι τουσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία-ςτάςεισ, ζχει ο 
οδθγόσ και ο/θ ςυνοδόσ του οχιματοσ. 

 
δ. Κάκε ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν 
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν 
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ. 

 
Διάοκεια ρύμβαρηπ - Φοόμξι παοάδξρηπ. 

Θ διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται ςε τρία (3) ςχολικά ζτθ δθλαδι το ζτοσ 2021-2024 (540 ςχολικζσ 
θμζρεσ) με θμερομθνία ζναρξθσ αυτι που ορίηει θ ςφμβαςθ μζχρι και τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ 2023- 
2024 κατά τισ θμζρεσ που διεξάγονται τα μακιματα των ςχολείων δθμόςιασ εκπαίδευςθσ Α’ βάκμιασ και 
Β' βάκμιασ Εκπαίδευςθσ τθσ Ρ.Ε. Μεςςθνίασ. 

 
Σόπξπ σλξπξίηρηπ / παοξυήπ ςχμ σπηοεριώμ. 

Μεταφορά των μακθτϊν τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Μεςςθνίασ, από τον τόπο κατοικίασ τουσ ςτισ 
ςχολικζσ τουσ μονάδεσ και αντίςτροφα για τισ θμζρεσ λειτουργίασ των ςχολείων ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ 
ςυμβάςεισ που κα καταρτιςτοφν. 

 
Σοξπξπξίηρη ύμβαρηπ. 

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ 
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του Ν. 4412/2016 και 
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου Κάκε τροποποίθςθ τθσ ςφμβαςθσ προχποκζτει 
προθγοφμενθ απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου προκειμζνου να τεκεί ςε ιςχφ. 

 

 
ΜΔΡΟ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΣΗ ΤΜΒΑΗ 

Φοημαςξδόςηρη : όπωσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1.2 του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

 
Δκςιμώμεμη ανία ρύμβαρηπ ρε εσοώ, υχοίπ ΥΠΑ : όπωσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1.3 του Ραραρτιματοσ 
Ι τθσ παροφςασ. 

 
Τυχόν τροποποίθςθ των αρχικϊν δρομολογίων τθσ διακιρυξθσ γίνεται ςφμφωνα με το μακθματικό τφπο 
που ιςχφει λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκπτωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου του δρομολογίου. 

 
Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τιμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου το νζο ςυμβατικό κόςτοσ για 
κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που τροποποιείται υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ : 
Για λεχτξοεία και ΔΦ Δπιβαςικά : 

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=(Α.Σ.Κ.Δ.)x*(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)+ 
Ππου : 
Ν.Σ.Κ.Δ. = Νζο Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου 
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου 
Ν.Μ.Κ.Δ. = Νζο Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ τθσ ΚΥΑ 
50025/2018 ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ νζασ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι καυςίμου 
και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ 
Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ τθσ 
ΚΥΑ 50025/2018 ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ αρχικισ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι 
καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ 
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Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτουσ δικαιοφχουσ διενεργείται από τθν 
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ 
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ αρ. 
50025/2018 (ΦΕΚ 4217/τ Β’ /26-9-2018) Κ.Υ.Α. 

 
Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ μεταφορείσ : 

• για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι 
του ςχολείου, 

• για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, απεργίασ του 
διδακτικοφ προςωπικοφ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι του ςχολείου, 

• ςτισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, εφόςον τα ςχολεία 
παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, 

• ςτισ περιπτϊςεισ, που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων μακθτϊν, 

• όταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

Θ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ μεταφορικοφ ζργου ςτουσ αναδόχουσ γίνεται με βάςθ τθν προςφορά τουσ. 
Στθν οικονομικι προςφορά του αναδόχου ζχουν ςυμπεριλθφκεί οι μεταβολζσ τθσ τιμισ του καυςίμου οι 
οποίεσ οδθγοφν ςε αφξθςθ ι ςε μείωςθ ζωσ 2,5% τθσ μζγιςτθσ τιμισ εκάςτου δρομολογίου, όπωσ αυτι 
ορίηεται από τον μακθματικό τφπο του παραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ 50025/2018, ςε ςχζςθ με τθν αντίςτοιχθ 
τιμι του μακθματικοφ τφπου εκάςτου δρομολογίου όπωσ υπάρχει ςτθν Διακιρυξθ. 

 
Κάκε θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ του δρομολογίου κα υπολογίηεται θ μζςθ τιμι καυςίμου με βάςθ 
τισ τιμζσ που ανακοινϊνει το Ραρατθρθτιριο Τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ και εν ςυνεχεία θ τιμι του 
μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου που αντιςτοιχεί ςτον ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ 
του δρομολογίου. 

 

Εάν θ τιμι αυτι είναι μικρότερθ ζωσ 2,5% ι μεγαλφτερθ ζωσ 2,5% από τθν αντίςτοιχθ τιμι του 
μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου όπωσ υπάρχει ςτθν Διακιρυξθ, τότε ο Ανάδοχοσ αποηθμιϊνεται με 
τθν τιμι τθσ προςφοράσ του. 

 
Α) Σε περίπτωςθ που θ τιμι του μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου που αντιςτοιχεί ςτον ςυγκεκριμζνο 
θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ του δρομολογίου είναι μικρότερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του 
μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου όπωσ υπάρχει ςτθν Διακιρυξθ κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 2,5%, 
τότε από θ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για το ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ του 
δρομολογίου, υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ : 

(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) x (ΜΚΔΕ) / [0,975 x (ΜΚΔΣ)+ 
Β) Σε περίπτωςθ που θ τιμι του μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου που αντιςτοιχεί ςτον ςυγκεκριμζνο 
θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ του δρομολογίου είναι μεγαλφτερθ από τθν αντίςτοιχθ τιμι του 
μακθματικοφ τφπου του δρομολογίου όπωσ υπάρχει ςτθν Διακιρυξθ κατά ποςοςτό μεγαλφτερο του 2,5%, 
τότε θ αποηθμίωςθ του Αναδόχου για το ςυγκεκριμζνο θμερολογιακό μινα διεξαγωγισ του δρομολογίου, 
υπολογίηεται ωσ ακολοφκωσ : 
(ΝΚΔΕ) = (ΑΣΚΔ) x (ΜΚΔΕ) / [1,025 x (ΜΚΔΣ)+ 

 
Θ κατά τον ανωτζρω τρόπο μείωςθ ι αφξθςθ τθσ αποηθμίωςθσ του Αναδόχου δεν μπορεί να υπερβαίνει 
το 10% του ςυνολικοφ ςυμβατικοφ ετιςιου κόςτουσ εκάςτου δρομολογίου. 

 
Ππου : 
Ν.Κ.Δ.Ε. = Νζο Κόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ 
Α.Σ.Κ.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου 
Μ.Κ.Δ.Ε. = Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου Εκτζλεςθσ που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 
Ραραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ 50025/2018 με τιμι καυςίμου μθνόσ που εκτελείται θ ςφμβαςθ Μ.Κ.Δ.Σ. = 
Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ τθσ ΚΥΑ 50025/2018 με 
τιμι καυςίμου κατά τθν Διακιρυξθ 
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Ο υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ λόγω τιμισ καυςίμου ςτουσ αναδόχουσ κα γίνεται ωσ εξισ : 
Α) αφξθςθ ι μείωςθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα υπολογίηεται κατά τθν πλθρωμι του 
τιμολογίου του τελευταίου μθνόσ εκτζλεςθσ του/των δρομολογίου/ων, για κάκε ςχολικό ζτοσ. 
Β) ςε περίπτωςθ διακοπισ ι λιξθσ των ςυμβάςεων ο ανωτζρω ςυμψθφιςμόσ κα γίνεται κατά τθν 
πλθρωμι του τιμολογίου του τελευταίου μθνόσ εκτζλεςθσ του/των δρομολογίου/ων. 
Γ) οποιαδιποτε άλλθ χρονικι ςτιγμι εφόςον προκφψει νόμιμθ ανάγκθ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ 
Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 

 
Δκςιμώμεμη ανία κάθε ςμήμαςξπ ςηπ ρύμβαρηπ ρε εσοώ, υχοίπ ΥΠΑ : όπωσ προςδιορίηεται ςτθν παρ. 1.3 
του Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

 
Υ.Π.Α. - Κοαςήρειπ - δικαιώμαςα ςοίςχμ - επιβαούμρειπ : 

Φ.Ρ.Α. 13%. 

Σε περίπτωςθ τροποποίθςθσ των διατάξεων τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ περί νομίμων κρατιςεων ι/και 
φόρου ειςοδιματοσ ι οποιαδιποτε άλλθ τροποποίθςθ/ςυμπλιρωςθ τυχόν διατάξεων, οι όροι τθσ 
Ρροκιρυξθσ, κακϊσ και τθσ Σφμβαςθσ που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, ςυμμορφϊνονται με 
τισ νζεσ διατάξεισ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛ – Ειδικι Συγγραφι Υποχρεϊςεων. 
 

Βλ. ΡΑΑΤΘΜΑ Ι – ΜΕΟΣ Α : ''ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ / Απαιτιςεισ και τεχνικζσ προδιαγραφζσ 
ανά τμιμα αντικειμζνου''. Οι παρακάτω όροι αποςκοποφν ςτον κακοριςμό των απαιτιςεων για τθ 
μεταφορά μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ του Νομοφ Μεςςθνίασ από τον 
τόπο κατοικίασ τουσ ςτισ ςχολικζσ τουσ μονάδεσ και αντίςτροφα, για τισ θμζρεσ λειτουργίασ των ςχολείων 
του ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Ι - Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ και 
αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 

 
ΔΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΚΣΔΛΔΗ ΣΩΝ ΤΜΒΑΔΩΝ 

1. Δοξμξλόγια - διαδοξμέπ λεχτξοείχμ και λξιπώμ ξυημάςχμ. 

α. Κάκε όχθμα κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ μπροςτά από τον τόπο διαμονισ τουσ προκειμζνου για 
μακθτζσ ΣΜΕΑΕ με κινθτικά προβλιματα, ι από ςυγκεκριμζνο τόπο ςυγκζντρωςθσ, εάν θ πρόςβαςθ ςε 
αυτόν είναι εφικτι, φςτερα από ςχετικι ειςιγθςθ του διευκυντι του ςχολείου. Για τουσ μακθτζσ όλων 
των άλλων ςχολείων κα ορίηεται τόποσ ςυγκζντρωςθσ από το Διευκυντι του ςχολείου. 

 

Κατά τθν επιςτροφι κα παραδίδονται οι μακθτζσ ςτα ςθμεία, από τα οποία είχαν παραλθφκεί. 
 

Σε περίπτωςθ που προςωρινά ι και οριςτικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει 
τθν Ανακζτουςα Αρχι και τουσ γονείσ και να οριςκεί νζο ςθμείο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ. 

 
Πταν θ προςζγγιςθ ςτο ςχολείο δεν είναι εφικτι για οποιοδιποτε λόγο, το ςχολικό κα πλθςιάηει όςο 
γίνεται πιο κοντά ςτο ςχολείο και οι μακθτζσ κα μεταφζρονται πεηι ςτο ςχολείο με ευκφνθ του αναδόχου. 

 

Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα. 
β. Το δρομολόγιο του οχιματοσ κα τροποποιείται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι μετεγγράφονται 
μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου φςτερα από τθν αποςτολι από τον διευκυντι του εκάςτοτε ςχολείου ζγγραφου 
αιτιματοσ προσ τθ Δ/νςθ Ραιδείασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. Θ μθ εκτζλεςθ τθσ μεταφοράσ δεν 
δικαιολογείται παρά μόνο ςε περίπτωςθ διακοπισ τθσ οδικισ γραμμισ λόγω δυςμενϊν καιρικϊν 
ςυνκθκϊν και λοιπϊν απρόβλεπτων καταςτάςεων (καταλιψεισ οδοςτρωμάτων κ.λπ.). 

 
γ. Θ ϊρα άφιξθσ και αναχϊρθςθσ κα τροποποιείται κατόπιν ζγγραφου αιτιματοσ του διευκυντι του 
εκάςτοτε ςχολείου προσ τθ Δ/νςθ Ραιδείασ τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου και ζγκριςθ αυτοφ από τθν 
τελευταία. 

 
2. Σήοηρη χοαοίχμ. 

α. Τα δρομολόγια πρζπει να εκτελοφνται επιμελϊσ και χωρίσ κακυςτεριςεισ. Ο ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει 
ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από αυτιν εξαρτάται θ ζγκαιρθ ζναρξθ 
των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των μακθτϊν. Τυχόν απόκλιςθ ωσ προσ τθν 
ϊρα άφιξθσ ι αναχϊρθςθσ των λεωφορείων δεν κα πρζπει να υπερβαίνει τα δεκαπζντε (15) λεπτά τθσ 
ϊρασ. 
β. Το πρωί κάκε όχθμα πρζπει να βρίςκεται ςτθν οριςμζνθ ϊρα αναχϊρθςισ του, ςτο κακοριςμζνο ςθμείο 
ςυνάντθςισ του ςυνοδευόμενο με τον τυχόν ςυνοδό. Σθμειϊνεται ότι θ κακυςτζρθςθ άφιξθσ του 
οχιματοσ ςτθν αφετθρία, δεν υποκακίςταται με τθν ζγκαιρθ άφιξθ του οχιματοσ ςτο ςχολείο. Ο χρόνοσ 
αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ και ο ανάδοχοσ πρζπει να 
δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από αυτιν εξαρτάται θ ζγκαιρθ 
ζναρξθ των μακθμάτων και κυρίωσ, θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των μακθτϊν. 
γ. Για τθν αναχϊρθςθ από το ςχολείο, μετά τθ λιξθ των μακθμάτων, κάκε όχθμα πρζπει να βρίςκεται ςτον 
χϊρο του ςχολείου ι ςτον χϊρο κατά τθ ϊρα που ζχει ςυμφωνθκεί μετά τθν λιξθ των μακθμάτων. 
δ. Σε περίπτωςθ κατά τθν οποία το όχθμα περάςει από τα κακοριςμζνα ςθμεία παράδοςθσ και 
παραλαβισ νωρίτερα από τθν κακοριςμζνθ ϊρα, είναι υποχρεωμζνο να περιμζνει μζχρι να ολοκλθρωκεί 
θ παραλαβι ι θ παράδοςθ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 
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ε. Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει τα δρομολόγια που του ζχουν ανατεκεί, με 
υπαιτιότθτά του, τότε αυτό ςυνεπάγεται τισ προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Επίςθσ, ςε περίπτωςθ 
κακυςτζρθςθσ ςτθν αναχϊρθςθ του λεωφορείου από τθν αφετθρία, άφιξισ του ςτο ςχολείο ι 
αποχϊρθςισ του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενεσ κυρϊςεισ. Οι ςχετικζσ αποφάςεισ επιβολισ 
κυρϊςεων - προςτίμων επιβάλλονται με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ φςτερα από γνωμοδότθςθ 
του αρμοδίου οργάνου. 

 
3. Αμςικαςάρςαρη λεχτξοείχμ και λξιπώμ ξυημάςχμ. 

α. Ο ανάδοχοσ δεςμεφεται ότι κα χρθςιμοποιεί μόνο τα οχιματα, που αναφζρονται ςτθ ανακοίνωςθ 
ανάκεςθσ και κατϋ επζκταςθ ςτθ ςφμβαςι του για τθ μεταφορά των μακθτϊν και μακθτριϊν, εκτόσ εάν 
ζχει δθλϊςει ςτθν αρμόδια Υπθρεςία τθν αλλαγι αυτϊν με άλλα ιςοδφναμα και θ εν λόγω αλλαγι ζχει 
γίνει αποδεκτι με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ. Δεν επιτρζπεται θ αντικατάςταςι τουσ με άλλα 
οχιματα εκτόσ από τθν περίπτωςθ τθσ ταυτόχρονθσ βλάβθσ του βαςικοφ και του εφεδρικοφ οχιματοσ και με 
τθν προχπόκεςθ να ζχει ενθμερωκεί εγκαίρωσ και εγγράφωσ θ Ανακζτουςα Αρχι τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου από τον Διευκυντι του εκάςτοτε ςχολείου. 

 

β. Σε περίπτωςθ πϊλθςθσ ι μεταβίβαςθσ του οχιματοσ πριν ι κατά τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ, ο πωλθτισ 
υποχρεοφται να : 
i. ενθμερϊςει εγγράφωσ τουλάχιςτον 5 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν αγοραπωλθςία τθν Ανακζτουςα Αρχι 
τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου. 
ii. προςκζςει ςτο πωλθτιριο ςυμβόλαιο όρο ότι ο νζοσ ιδιοκτιτθσ αναλαμβάνει να τθριςει (από τθν 
θμερομθνία υπογραφισ του ςυμβολαίου αγοραπωλθςίασ) τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ 
ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό ι τθν υπάρχουςα ςφμβαςθ, κακϊσ και ότι κα ζχει τα ανάλογα δικαιϊματα. Σε 
περίπτωςθ που ο ανωτζρω όροσ δεν περιλθφκεί ςτο ςυμβόλαιο αγοραπωλθςίασ, τότε ξ πχληςήπ 

εσθύμεςαι ενξλξκλήοξσ για κάθε θεςική ή απξθεςική ζημιά ςηπ Πεοιτέοειαπ. 
 

4. Ποξρχπικό ςξσ αμαδόυξσ. 

α. Απαγορεφεται θ είςοδοσ και θ παραμονι ςτα οχιματα κάκε προςϊπου εκτόσ από τον οδθγό, τθ ςυνοδό 
και τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ και μακιτριεσ. 
β. Ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να εποπτεφει τθν κανονικι εκτζλεςθ του ζργου τθσ μεταφοράσ και να 
αναλαμβάνει τθν άμεςθ ρφκμιςθ κάκε ςχετικοφ ηθτιματοσ, που προκφπτει ι τθν άρςθ κάκε άλλθσ 
ανωμαλίασ ι εμποδίου και γενικά να λαμβάνει, χωρίσ χρονοτριβι, κάκε κατάλλθλο μζτρο για τθν κανονικι 
εκτζλεςθ του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν και μακθτριϊν. 
γ. Σε περίπτωςθ ζγγραφων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι εκτζλεςθ του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον διευκυντι του ςχολείου, ο τελευταίοσ, αφοφ ελζγξει τθν ακρίβεια 
των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ενθμερϊνει τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου για τθν 
επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων. 
δ. Κάκε παράβαςθ των παραπάνω όρων επιςφρει τισ ςυνζπειεσ που προβλζπονται από τθ διακιρυξθ και 
τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ τθσ νομοκεςίασ. 

 
5. Σοξπξπξιήρειπ/ καςαογήρειπ δοξμξλξγίχμ. 

α. Σε περίπτωςθ που γίνει τροποποίθςθ δρομολογίου/γίων ο ανάδοχοσ υποχρεϊνεται να τθν αποδεχτεί 
άνευ αντιρριςεωσ. 
Εξαίρεςθ αποτελοφν : α) θ τροποποίθςθ δρομολογίου, θ οποία οδθγεί ςε μείωςθ τθσ τιμισ άνω του 15 % 
και β) θ αφξθςθ του αρικμοφ των μεταφερόμενων μακθτϊν, άνω του ανϊτατου ορίου που προβλζπεται 
ςτθν παροφςα. 
Και ςτισ δφο ωσ άνω περιπτϊςεισ απαιτείται θ προθγοφμενθ ςυναίνεςθ του αναδόχου. 

 
β. Ο ανάδοχοσ παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, ςε 
περίπτωςθ κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

 
γ. Σε περιπτϊςεισ μθ εκτζλεςθσ του/των δρομολογίου/ων, υχοίπ σπαιςιόςηςα ςξσ αμαδόυξσ, ο ανάδοχοσ 
μπορεί να αιτθκεί τθ διακοπι του/των εν λόγω δρομολογίου/ων κατόπιν ςχετικισ επιβεβαίωςθσ από τον 
Διευκυντι του οικείου ςχολείου και θ Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου να αποφαςίςει ςχετικά. 
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6. Οδηγξί - σμξδξί. 

α. Οι οδθγοί και οι ςυνοδοί των χρθςιμοποιοφμενων οχθμάτων κα ζχουν υποχρεωτικά τισ εκ του νόμου 
οριηόμενεσ προχποκζςεισ (κατάλλθλθ επαγγελματικι άδεια οδιγθςθσ, προχπθρεςία οδθγοφ κ.λ.π.) και τισ 
διατάξεισ του άρκρου 10 τθσ ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ τ. Β 4217/26-9-2018). 
β. Ο διευκυντισ κάκε ςχολείου ζχει δικαίωμα να ηθτιςει τθν αντικατάςταςθ οδθγοφ ι ςυνοδοφ, αν 
αυτόσ/ι παρουςιάςει δφςτροπο χαρακτιρα, που ζχει ωσ ςυνζπεια διαπλθκτιςμοφσ με μακθτζσ, 
εκπαιδευτικοφσ ι γονείσ, εφόςον τοφτο καταγγελκεί ζγγραφα και τεκμθριωμζνα. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ 
Ρεριφζρεια δφναται, μετά τθ διαπίςτωςθ των καταγγελλομζνων, να ηθτιςει μζχρι και τθν αντικατάςταςθ 
του ςυγκεκριμζνου οδθγοφ ι ςυνοδοφ από τον ανάδοχο, υποχρεωμζνου του τελευταίου να αποδεχκεί 
αυτι, άνευ αντιρριςεων, και εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν ζγγραφθ ειδοποίθςθ. 

 

γ. Ειδικά ορίηεται και τονίηεται ότι οι οδθγοί και οι ςυνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι 
ενδεδυμζνοι ευπρεπϊσ και θ ςυμπεριφορά τουσ προσ τουσ μακθτζσ/μακιτριεσ, τουσ εκπαιδευτικοφσ, τουσ 
γονείσ κ.λ.π. να είναι ευγενικι, ιρεμθ και ςοβαρι. Οι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να 
λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ που προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) 
και να αντιμετωπίηουν ανάλογα τυχόν εμφανιηόμενα κζματα. Ρροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται 
από ςυμπεριφορά μακθτϊν και επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται 
γνωςτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ 
ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ καλζσ ςχζςεισ ςχολείου – 
μακθτϊν – υπεφκυνων μεταφοράσ. 

 

Οι ςυνοδοί που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναδόχουσ, όπου αυτό προβλζπεται από το δρομολόγιο, 
οφείλουν να είναι ενιλικα άτομα που θ φυςικι τουσ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ, τουσ 
επιτρζπουν να αςκιςουν τα κακικοντα του ςυνοδοφ. Επίςθσ οφείλουν να ζχουν υποβλθκεί ςε 
προλθπτικό ιατρικό ζλεγχο, προςκομίηοντασ πιςτοποιθτικό υγείασ, βάςει όςων αναφζρει θ Υπουργικι 
Απόφαςθ 35797 (ΦΕΚ Β 1199/20212), άρκρο 1, όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχόσ του υποβλικθκε ςε 
ιατρικζσ εξετάςεισ κακϊσ και να μθ ζχουν καταδικαςτεί για αδικιματα αςυμβίβαςτα με τον ρόλο τουσ.  
Ειδικότερα για τουσ ςυνοδοφσ ΑΜΕΑ, αν από τθν κατάςταςθ του μεταφερομζνου μακθτι υφίςταται 
ανάγκθ, πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςε παρόμοια κζςθ 

 
δ. Θα ςηοείςαι δελςίξ κίμηρηπ για κάκε λεωφορείο, που κα υπογράφεται καθημεοιμά από ςξμ διεσθσμςή 

κάθε ρυξλείξσ, ςξμ ξδηγό και ςξμ ρσμξδό, τόςο για τθν ϊρα άφιξθσ ςτο ςχολείο, όςο και αναχϊρθςθσ 
από αυτό. 

 
7. Δκςέλερη δοξμξλξγίχμ. 

Σε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αναδόχουσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο για οποιαδιποτε 
λόγο, για το οποίο ζχει υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά, τότε 
αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και, 
επίςθσ τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Θ ειδοποίθςθ αυτι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τισ 
προβλεπόμενεσ από τθ ςφμβαςθ κυρϊςεισ. 

 
Απαγορεφεται θ, με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, δρομολογίων από 
τον ανάδοχο ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ μακθτζσ, κακϊσ και θ απαίτθςθ 
καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ. 

 

Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςο του παρόντοσ άρκρου, όςο και των άλλων άρκρων τθσ διακιρυξθσ, 
επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ι και ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ 
καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ και των εξ’ αυτισ απορρεουςϊν ςυνεπειϊν. Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ 
υπεφκυνοσ, απζναντι ςτο Νόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν τιρθςθ των παραπάνω όρων και αυτόσ 
κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ. 
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΛΛI – ΕΕΕΣ. 
 

Οδηγίεπ ρσμπλήοχρηπ και σπξβξλήπ ςξσ Δσοχπαψκξύ Δμιαίξσ Δμςύπξσ ύμβαρηπ (Δ.Δ.Δ..) 

 

1. Το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), που αφορά ςτον παρόν διαγωνιςμό, αποτελεί 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτοφ και υπάρχει αναρτθμζνο ςτο ΕΣΘΔΘΣ ςτον ςυςτθμικό αρικμό του παρόντοσ 
διαγωνιςμοφ ςε δφο μορφζσ : ςε μορφι αρχείου .pdf και ςε μορφι αρχείου .xml. 

 
2. Ο υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ : 

 
• πρζπει να «κατεβάςει» το εν λόγω αρχείο από το ΕΣΘΔΘΣ ςε μορφι .xml, να το αποκθκεφςει ςτον Θ/Υ 
του και να μεταβεί ςτθν ιςτοςελίδα https : //espdint.eprocurement.gov.gr/, 

 
• ςτθν ιςτοςελίδα αυτι, πρζπει να επιλζξει «Ειςαγωγι ΕΕΕΣ» και να τθλεφορτϊςει («ανεβάςει») το αρχείο 
του ςυγκεκριμζνου Ε.Ε.Ε.Σ. του διαγωνιςμοφ που «κατζβαςε» από το ΕΣΘΔΘΣ, 

 
• ςτθν ανωτζρω ιςτοςελίδα, ςυμπλθρϊνει και επιλζγει θλεκτρονικά, τα κατάλλθλα πεδία που ζχουν 
κακοριςτεί από τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και τα πεδία με τθν θμερομθνία και τον τόπο ςφνταξθσ, 

 
• επιλζγει «Εκτφπωςθ». Το αρχείο εμφανίηεται ςε εκτυπϊςιμθ μορφι και είναι πλζον δυνατι θ εκτφπωςθ 
του ςε μορφι .pdf. με τθν χριςθ κάποιου προγράμματοσ, 

 
• υπογράφει ψθφιακά το αρχείο .pdf που εκτφπωςε (ακόμθ και αν το ζχει υπογράψει ψθφιακά ςτθν 
ιςτοςελίδα), 

 
• υποβάλλει και αυτό το αρχείο του ΕΕΕΣ τόςο ςε μορφι .xml όςο και ςε .pdf ςτο φάκελο τθσ προςφοράσ 
του με τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ. 

 
3. Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των προςφορϊν του Διαγωνιςμοφ, αξιολογεί το ΕΕΕΣ είτε με τθ χριςθ του 
αρχείου .pdf είτε με τθν τθλεφόρτωςθ του αρχείου .xml ςτθν ιςτοςελίδα που το δθμιοφργθςε 
https://espdint.eprocurement.gov.gr/ 

 
ΡΑΑΤΘΜΑ IV – Συνοπτικοί Οδθγοί ΔΣΑ για Ανακζτουςεσ Αρχζσ και Οικονομικοφσ Φορείσ 

 

Τουσ ςχετικοφσ Οδθγοφσ μπορείτε να τουσ βρείτε ςτθ Διαδικτυακι Ρφλθ του ΕΣΘΔΘΣ : 

www.promitheus.gov.gr 

http://www.promitheus.gov.gr/
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ΡΑΑΤΘΜΑ V – Υπόδειγμα Οικονομικισ Ρροςφοράσ 
 



  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ηόπος, ημερομηνία) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ 

 
 

Ρροςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ μονάδεσ % 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ 

  

 

Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ (ΟΝΟΜΑΣΕΠΩΝΤΜΟ) - ΤΠΟΓΡΑΦΗ – ΦΡΑΓΙΔΑ – ΣΟΙΥΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΚΑΣΑΣΑΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ Π.Ε. ΜΕΗΝΙΑ  ΓΙΑ ΣA ΧΟΛΙΚA ΕΣH 202... – 202... 

 

 
Α/Α 

 

 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

 

ΕΙΔΟ 
ΜΕΣΑΥΟΡΙΚΟΤ 

ΜΕΟΤ 

Ημερήσιο Κόστος 
δρομολογίου Βάσει 

Προϋπολογισμού με την 
τυχόν δαπάνη συνοδού 

Προσφορά Αριθμός 
δρομολογίων 
στην διάρκεια 
της σύμβασης 

 
Κόστος Δρομολογίου στο 

σύνολο της διάρκειας της 
σύμβασης 

Ποσοστό 
έκπτωσης 

Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 

        

        

        

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΣΜΗΜΑΣΟ  

ΦΠΑ …%  

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΣΜΗΜΑΣΟ ΜΕ ΦΠΑ  
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ΡΑΑΤΘΜΑ VI – Υποδείγματα Εγγυθτικϊν Επιςτολϊν 

Λ. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ ΑΡΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ Ι ΑΛΛΟ ΝΟΜΛΚΟ 
ΡΟΣΩΡΟ 

 
Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ …………………............. 
Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ : οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ., FAX) Θμερομθνία ζκδοςθσ …….. 
ΕΤΡΩ ……………………….. 

Ρροσ : Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου – Ρεριφερειακι Ενότθτα Μεςςθνίασ 
 

ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΑΡ……………… ΕΤΡΩ……………. 

 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ ..................... 

υπζρ : 
Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου : ………, οδόσ …………, αρικμόσ …, ΤΚ ……… 
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ : τθσ Εταιρίασ ………, οδόσ …………, αρικμόσ …, ΤΚ ……… 
ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ : των Εταιριϊν 
1)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
2)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
3)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ. 

 

«για τθ ςυμμετοχι τθσ ςτθν Ρρόςκλθςθ Υποβολισ Ρροςφορϊν με θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν 
……………… ςτο πλαίςιο του Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του αρ. 33 του Ν.4412/2017 για τθν ανάκεςθ 
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Δθμόςιων Σχολείων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, για τα ςχολικά ζτθ 
2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024 ςφμφωνα με τθν υπϋ αρικμ. 6/2021 Διακιρυξι ςασ». 

 
• Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι ςτον ανωτζρω διαγωνιςμό απορρζουςεσ 

υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο το χρόνο ιςχφοσ τθσ. 

• Σο παραπάνω ποζό ηηρούμε ζηη διάθεζή ζας και θα καηαβληθεί ολικά ή μερικά τωρίς καμία από 
μέροσς μας ανηίρρηζη ή ένζηαζη και τωρίς να ερεσνηθεί ηο βάζιμο ή μη ηης απαίηηζη μέζα ζε ηρεις 

(3) ημέρες από απλή έγγραθη ειδοποίηζή ζας. 

• Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

• Αποδεχόμαςτε να παρατείνουμε τθν ιςχφ τθσ εγγφθςθσ φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Υπθρεςίασ ςασ με 
τθν προχπόκεςθ ότι το ςχετικό αίτθμά ςασ κα μασ υποβλθκεί πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ. 

• Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν ……………………………………………… 
• Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 

Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά τριάντα (30) θμζρεσ του χρόνου ιςχφοσ 
τθσ προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθ Διακιρυξθ. 

 
Μπορεί επίζης, να εκδίδεηαι από ηο Ε.Σ.Α.Α. – Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέτεηαι με γραμμάηιο ηοσ Σαμείοσ 

Παρακαηαθηκών και Δανείων με παρακαηάθεζη ζε ασηό ηοσ ανηιζηοίτοσ τρημαηικού ποζού. 



 
 

 

ΛΛ. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ ΑΡΟ ΡΛΣΤΩΤΛΚΟ ΛΔΥΜΑ Ι ΑΛΛΟ ΝΟΜΛΚΟ 
ΡΟΣΩΡΟ 

 
Ονομαςία Ριςτωτικοφ Ιδρφματοσ ………………………… 
Κατάςτθμα ………………………… 
(Δ/νςθ : οδόσ – αρικμόσ, Τ.Κ., FAX) 
Θμερομθνία ζκδοςθσ…….. 
ΕΤΡΩ ……………………….. 

 
Ρροσ : Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου – Ρεριφερειακι Ενότθτα Μεςςθνίασ 

 
ΕΓΓΤΗΣΙΚΗ ΕΠΙΣΟΛΗ ΚΑΛΗ ΕΚΣΕΛΕΗ ΑΡ……………… ΕΤΡΩ……………. 

 
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ανζκκλθτα και 
ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διηιςεωσ μζχρι του ποςοφ των ΕΥΩ …...................... 
ςτο οποίο και μόνο περιορίηεται θ υποχρζωςι μασ, υπζρ : 

 

Σε περίπτωςθ φυςικοφ προςϊπου: ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ……….. 
Σε περίπτωςθ μεμονωμζνθσ εταιρίασ: τθσ Εταιρίασ ……….. οδόσ …………. αρικμόσ … ΤΚ ……….. 
ι ςε περίπτωςθ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ: των Εταιριϊν 
1)…….….... οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
2)……….…. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
3)………….. οδόσ............................. αρικμόσ.................ΤΚ……………… 
μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, ατομικά για κάκε μια από αυτζσ και ωσ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρο 
υπόχρεων μεταξφ τουσ εκ τθσ ιδιότθτάσ τουσ ωσ μελϊν τθσ Ζνωςθσ ι Κοινοπραξίασ, 

 

«για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ ……………. Σφμβαςθσ με τθν Ρεριφζρεια Ρελοποννιςου, για τθν 
ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Δθμόςιων Σχολείων τθσ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, για τα 
ςχολικά ζτθ 2021-2022, 2022-2023 και 2023-2024, (Δ/ξθ 6/2021)» και το οποίο καλφπτει το 4% τθσ 
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ, χωρίσ ΦΡΑ. 

• Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από 
μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθ μζςα ςε τρεισ (3) 
θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ. 

• Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ 
χαρτοςιμου. 

• Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ςε εμάσ, 
οπότε γίνεται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμιά ιςχφ. 

• Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και 
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει 
κακοριςκεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ. 

 
ΗΜΕΙΩΗ ΓΙΑ ΣΟ ΠΙΣΩΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ 

Ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ παροφςασ πρζπει να είναι μζχρι τθν επιςτροφι αυτισ. 
 

Μπορεί επίζης, να εκδίδεηαι από ηο Ε.Σ.Α.Α. – Σ.Μ.Ε.Δ.Ε., ή να παρέτεηαι με γραμμάηιο ηοσ Σαμείοσ 

Παρακαηαθηκών και Δανείων με παρακαηάθεζη ζε ασηό ηοσ ανηιζηοίτοσ τρημαηικού ποζού. 
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