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                                                                                                ΑΝΑΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΩΟ  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ ΛΕΙΣΟΤΡΓΙΑ  

                                        
                             Ναφπλιο, 3/11/2021   
                            Αρικ. Πρόςκλθςθσ 1497/2021 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
Δ/ΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ  

 
 
 
 
  

ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
Σαχ.Δ/νςθ :Παρ.Οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου  
Σαχ.Κωδ: 21100 ΝΑΤΠΛΙΟ 
Σθλζφωνο: 2752360398 
Πλθροφ.: Ελ.Μάντηαρθ 
e-mail: doy@argolida.gr  

 
ΠΡΟΚΛΗΗ ΓΙΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ Ε ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΣΕΤΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ 
ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ ΧΩΡΙΚΗ 
ΑΡΜΟΔΙΟΣΗΣΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣA ΧΟΛΙΚΑ ΕΣΗ 2021-
2022 (ΤΠΟΛΟΙΠΟ) & 2022-2023. (CPV 60130000-8) 
 
Ζχοντασ υπόψθ, όπωσ ιςχφουν: 

1. Το ν. 4412/2016 (Α' 147) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και 
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)» 

2. 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». 

3. Τθν  υπϋ αρίκ. 850/2020 Διακιρυξθ άνω των ορίων, θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αργολίδασ 2020-2023 (ΑΔΑΜ 
20PROC007072240). 

4. Τθν υπ’αρικ  436/2021 Διακιρυξθ άνω των ορίων, θλεκτρονικοφ, μειοδοτικοφ 
διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ 
Εκπαίδευςθσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρ.Ε. Αργολίδασ για δφο (2) ςχολικά ζτθ, 2021-22 
& 2022-23 (αφορά άγονα δρομολόγια, νζα δρομολόγια και παρατακζντα υφιςτάμενα 
δρομολόγια) (ΑΔΑΜ 21PROC008486513) 

5. Το άρκρο 60 του Ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134/Αϋ/31.7.2021). 
6. Τθν ανάγκθ μεταφοράσ μακθτϊν Α/κμιασ & Β/κμιασ Εκπ/ςθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ. 
7. Το αρ. 331409/13-10-21 Τεκμθριωμζνο αίτθμα διατάκτθ για ζκδοςθ ΑΑΥ (ΑΔΑΜ 

21REQ009356334) 
8. Τθ με αρ. 336899/14-10-21 Απόφαςθ ανάλθψθσ δαπάνθσ ΚΑΕ 

03.192.0821.0001 με α/α καταχϊρθςθσ 2450 ςτο βιβλίο εγκρίςεων και εντολϊν 
πλθρωμισ τθσ Δ/νςθσ Οικονομικοφ Ρεριφζρειασ Ρελοποννιςου, με ΑΑ Βεβ.: 2544 
(ΑΔΑ: Ω3ΓΓ7Λ1-Τ0Σ) (ΑΔΑΜ 21REQ009376403) 

9. το αρ.πρωτ. 323952/07-10-2021 ζγγραφο του Τμιματοσ Δια Βίου Μάκθςθσ, 
Ραιδείασ και Υποςτιριξθσ τθσ Εκπαίδευςθσ, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ Ρ.Ε. 
Αργολίδασ με τα ςυνθμμζνα (πίνακεσ δρομολογίων, τεχνικζσ εκκζςεισ κλπ)   
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10. Τθν αρ. 1497/2021 Απόφαςθ Ο.Ε. περί ζγκριςθσ τθσ διαδικαςίασ 
διαπραγμάτευςθσ, των όρων τθσ Ρρόςκλθςθσ και τθ ςυγκρότθςθ τθσ Επιτροπισ (ΑΔΑ 
ΩΘΓΚ7Λ1-ΗΒΘ). 
 
1. ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ 
 
Ρροςκαλοφμε όλουσ τουσ ενδιαφερομζνουσ ςε διαδικαςία διαπραγμάτευςθσ, για τα 
νζα δρομολόγια ςχ. ζτουσ 2021-22 (υπόλοιπο) και 2022-2023 του παρακάτω Ρίνακα 
του παραρτιματοσ Ι. 
Ο ςυνολικόσ προχπολογιςμόσ των υπθρεςιϊν ανζρχεται ςε ςτο ποςό των 8.802,00 € 
(9.946,26 € με ΦΠΑ 13%) και ζχει υπολογιςτεί για χρονικό διάςτθμα 300 ςχολικϊν 
θμερϊν, το οποίο κα επαναπροςδιοριςτεί κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  Η 
παροφςα ςφμβαςθ υποδιαιρείται ςε δφο (2) τμιματα και προςφορζσ μποροφν να 
υποβλθκοφν για ζνα ι για όλα τα Τμιματα. Τα οποία αναλφονται ςτον Ρίνακα του 
Ραραρτιματοσ I τθσ παροφςασ.  
Η ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι 
άποψθ προςφοράσ, βάςει τιμισ θ οποία κα προκφπτει από προςφερόμενο ποςοςτό 
ζκπτωςθσ. 

Η καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 16/11/2021 θμζρα 
Σρίτθ  και ϊρα 15:00 μ.μ. 
Η διαδικαςία κα διενεργθκεί τθν 19/11/2021, θμζρα Παραςκευι και ϊρα 10:00 
π.μ. 
Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να απευκφνει και να κατακζςει 
τθν προςφορά του ςτθν κεντρικι Γραμματεία τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ 
μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν Ελλθνικι 
Γλϊςςα, ςε φάκελο, ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 και ςτα άρκρα τθσ 
παροφςασ.  
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ.  

2.1 Γενικζσ Πληροφορίεσ 

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

Τα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ  είναι τα ακόλουκα: 

 θ παροφςα Ρρόςκλθςθ με τα Ραραρτιματα (Ι, ΙΙ , ΙΙΙ, IV & V) που αποτελοφν 
αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ 

 οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ 
διαδικαςίασ, ιδίωσ ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά 

2.1.2 Εγγυιςεισ 

Οι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά 
ιδρφματα 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 Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.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 
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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 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 πρόςκλθςθσ και τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν του 
διαγωνιςμοφ, 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.  
Διευκρινίηεται ότι τα γραμμάτια ςφςταςθσ χρθματικισ παρακατακικθσ του Ταμείου 
Ραρακατακθκϊν και Δανείων, για τθν παροχι εγγυιςεων ςυμμετοχισ και καλισ 
εκτζλεςθσ (εγγυοδοτικι παρακατακικθ) ςυςτινονται ςφμφωνα με τθν ειδικι 
νομοκεςία που διζπει αυτό και ειδικότερα βάςει του άρκρου 4 του π.δ.  τθσ 30 
Δεκεμβρίου 1926/3 Ιανουαρίου 1927 («Περί ςυςτάςεωσ και αποδόςεωσ 
παρακατακθκών και κατακζςεων παρά τω Ταμείω Παρακατακθκών και Δανείων»). Ωσ 
προσ το ειδικότερο ηιτθμα τθσ μθ αναφοράσ ςτο Γραμμάτιο των όρων ότι «θ εγγφθςθ 
παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται τθσ ζνςταςθσ 
διηιςεωσ», επιςθμαίνεται ότι, ςφμφωνα με τθ Γνωμοδότθςθ 34/1992 του ΝΣΚ, ςτισ 
εγγυοδοτικζσ παρακατακικεσ εκ τθσ φφςεωσ δεν μπορεί να τεκεί τζτοιοσ όροσ.      

2.2 Δικαίωμα υμμετοχήσ - Κριτήρια Ποιοτικήσ Επιλογήσ 

2.2.1 Δικαιοφμενοι ςυμμετοχισ  

1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν 
φυςικά ι νομικά πρόςωπα και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ 
αυτϊν, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: 
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. 
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2. Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν 
ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν 
υποβολι προςφοράσ. 
3. Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα 
μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. 
 

ΠΡΟΫΠΟΘΕΗ ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΓΙΑ ΕΔΧ ΑΤΣΟΚΙΝΗΣΑ :   

Στισ περιπτϊςεισ προςφοράσ με ΕΔΧ αυτοκίνθτο κα λαμβάνεται υπόψθ θ παρ.8 του 

αρκ.82 του ν.4070/12, ιτοι : «…….Σε περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εντόσ τθσ ζδρασ 

του ΕΔΧ αυτοκινιτου, τότε θ αποβίβαςθ μπορεί να είναι ςε ςθμείο είτε εντόσ είτε εκτόσ 

αυτισ, ενώ ςτθν περίπτωςθ που θ επιβίβαςθ είναι εκτόσ των ορίων τθσ ζδρασ θ 

αποβίβαςθ πρζπει να είναι εντόσ αυτισ».  

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.  

 

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ 

2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, 
κατατίκεται από τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ),  εγγυθτικι 
επιςτολι ςυμμετοχισ, ςε ποςοςτό 2% τθσ προεκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ εκτόσ 
ΦΡΑ, για το τμιμα/τμιματα ενδιαφζροντοσ του προςφζροντοσ (για τα οποία δίδεται θ 
προςφορά), τα αναλογοφντα ποςά ορίηονται ςτο παράρτθμα με τουσ πίνακεσ 
τμθμάτων.  
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. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για τριάντα (30) θμζρεσ μετά τθ 
λιξθ του χρόνου ιςχφοσ τθσ προςφοράσ του άρκρου 2.4.5 τθσ παροφςασ, ιτοι μζχρι 
20/06/2022, άλλωσ θ προςφορά απορρίπτεται. Η ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ 
λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, 
τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ. 
2.2.2.2. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ 
εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ.  
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ, ςφμφωνα με τα 
ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.  
2.2.2.3. Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά 
του κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που 
αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ 2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα 
από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ 
ςφμβαςθσ. 
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2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ  

Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ 
(διαγωνιςμό) προςφζρων 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) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ 
διαφκοράσ 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,  
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των 
οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 
48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ 
δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-
πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ 
τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι 
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,  
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του 
Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με 
τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ 
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι 
νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), 
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), θ οποία 
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215). 
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. 
Η υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά : 

1. Στισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), προςωπικϊν 
εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (IKE), τουσ 
διαχειριςτζσ. 





6 

 

2. Στισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον Διευκφνοντα Σφμβουλο, 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

3. Στισ περιπτϊςεισ Συνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 

4. Σε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των 

προθγοφμενων εδαφίων αφορά ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ. 

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

 
2.2.3.3. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ, προςφζρων 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. Η 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) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο 
οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ 
ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,  
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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 ςοβαρϊν ψευδϊν 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 23 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 ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν 
αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το 
δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και 
καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.  
Εάν ςτισ ωσ άνω περιπτϊςεισ (α) ζωσ (θ)  θ περίοδοσ αποκλειςμοφ δεν ζχει 

κακοριςτεί με αμετάκλθτθ απόφαςθ, αυτι ανζρχεται ςε τρία (3) ζτθ από τθν 

θμερομθνία του ςχετικοφ γεγονότοσ. 

2.2.3.4. Ο προςφζρων 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  
2.2.3.5. Ρροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που 
αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.3 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). Εάν 
τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν αποκλείεται από τθ 
διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Τα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ 
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ 
του ποινικοφ αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. 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. 
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2.2.3.6. Η 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. 
2.2.3.7. Οικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι 
απόφαςθ του άρκρου 74 του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται 
αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ. 

2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ  

Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ 
ςφμβαςθσ απαιτείται να αςκοφν εμπορικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο 
τθσ υπθρεςίασ.  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 μζλουσ 
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 ι εμπορικά μθτρϊα. 

2.2.5 Οικονομικι και χρθματοοικονομικι επάρκεια  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.6 Σεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.7 Πρότυπα διαςφάλιςθσ ποιότθτασ και πρότυπα περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ 

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.8 τιριξθ ςτθν ικανότθτα τρίτων  

Δεν απαιτείται από τθν παροφςα 

2.2.9 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ 

2.2.9.1 Προκαταρκτικι απόδειξθ κατά τθν υποβολι προςφορϊν  

Ρροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν 
βρίςκονται ςε μία από τισ καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα 
ςχετικά κριτιρια επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ, ωσ δικαιολογθτικό ςυμμετοχισ, υπεφκυνθ διλωςθ, 
με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986 (Ραράρτθμα V).  
Σε όλεσ τισ περιπτϊςεισ, όπου περιςςότερα από ζνα φυςικά πρόςωπα είναι μζλθ του 
διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου ενόσ οικονομικοφ φορζα ι ζχουν 
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό, υποβάλλεται μία 
Υπεφκυνθ Διλωςθ, θ οποία είναι δυνατό να φζρει μόνο τθν υπογραφι του κατά 
περίπτωςθ εκπροςϊπου του οικονομικοφ φορζα ωσ  προκαταρκτικι απόδειξθ των 
λόγων αποκλειςμοφ του άρκρου 2.2.3.1 τθσ παροφςασ για το ςφνολο των φυςικϊν 
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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 προςφοράσ ι το αρμοδίωσ εξουςιοδοτθμζνο φυςικό πρόςωπο να 
εκπροςωπεί τον οικονομικό φορζα για διαδικαςίεσ ςφναψθσ ςυμβάςεων ι για 
ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. 
Στθν περίπτωςθ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, θ ανωτζρω 
Υπεφκυνθ Διλωςθ υποβάλλεται χωριςτά από κάκε μζλοσ τθσ ζνωςθσ. 
 

2.2.9.2 Αποδεικτικά μζςα 

Α. Το δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ 
ςυμμετοχισ τουσ, όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.8, κρίνονται κατά 
τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ 
και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του 
ν. 4412/2016. 
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.  
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: 

α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου (τελευταίου 
τριμινου πριν τθν υποβολι του), 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. 
Η 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 (ιτοι οι διαχειριςτζσ ςτισ 
περιπτϊςεισ ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ, ΙΚΕ , ο Διευκφνοντασ Σφμβουλοσ και όλα τα μζλθ του Δ.Σ. ςτισ 
περιπτϊςεισ Α.Ε και ςε άλλεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων ο νόμιμοσ εκπρόςωπόσ 
τουσ).  

Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που χρθςιμοποιοφνται οδθγοί & ςυνοδοί, ποινικό 
μθτρϊο πρζπει να υποβλθκεί και για αυτοφσ. Οι υποψιφιοι για τθ κζςθ των οδθγϊν 
και ςυνοδϊν του οχιματοσ πρζπει τόςο κατά το χρόνο λιξθσ τθσ προκεςμίασ 
υποβολισ των προςφορϊν, όςο και κατά το χρόνο τθσ πρόςλθψισ τουσ: 

1) να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα, 

2) να μθν ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για τα αδικιματα τθσ βαριάσ ςωματικισ βλάβθσ 
(ΡΚ 310), αρπαγισ ανθλίκων (ΡΚ 324), ακοφςιασ απαγωγισ (ΡΚ 327), προςβολισ 
γενετιςιασ αξιοπρζπειασ (ΡΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνθςθσ παιδιϊν (ΡΚ 339), 
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κατάχρθςθσ ανθλίκων ςε αςζλγεια (ΡΚ 342), πορνογραφίασ ανθλίκων (ΡΚ 348Α), 
προςζλκυςθσ παιδιϊν για γενετιςιουσ λόγουσ (ΡΚ 348Β), μαςτροπείασ (ΡΚ 349), 
εκμετάλλευςθσ πόρνθσ (ΡΚ 350), αςζλγειασ με ανιλικο ζναντι αμοιβισ (ΡΚ 351Α) και 
εκβίαςθσ (ΡΚ 385), 

3) να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για παράβαςθ Κ.Ο.Κ, θ οποία τιμωρείται με 
ποινι φυλάκιςθσ τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ, 

4) να μθν τελοφν υπό ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό 
επικουρικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ 
καταςτάςεισ. 
 
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 περ. α & β πιςτοποιθτικά (ςε ιςχφ κατά το χρόνο 
υποβολισ τουσ) και 2.2.3.3 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό (τελευταίου τριμινου πριν 
τθν υποβολι του) που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ 
ι χϊρασ κακϊσ και  υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) του προςωρινοφ αναδόχου ςτθν οποία κα αναφζρονται οι οργανιςμοί 
κοινωνικισ αςφάλιςθσ (ςτθν περίπτωςθ που ο προςωρινόσ ανάδοχοσ ζχει τθν 
εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα αφορά Οργανιςμοφσ κφριασ και επικουρικισ 
αςφάλιςθσ) ςτουσ οποίουσ οφείλει να καταβάλει ειςφορζσ. 
Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα 
πιςτοποιθτικά ότι δεν τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό 
αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται 
από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το πιςτοποιθτικό  ότι 
το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται 
από το οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι 
δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., 
ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα 
(ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε 
εκκακάριςθ. Η μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ 
φορζα, για τουσ εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται 
μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων1. 
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι 
πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ 
περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν 
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.3, 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 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 

                                                 
1
 Με εκτφπωςθ τθσ καρτζλασ “Στοιχεία Μθτρϊου/ Επιχείρθςθσ”, όπωσ αυτά εμφανίηονται ςτο taxisnet. 
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αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.3. 
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.3 (ιτοι περ. α και γ ζωσ κ) υπεφκυνθ 
διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου 
για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ 
φορζα ότι δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι 
αποκλειςμοφ. 
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.7. υπεφκυνθ διλωςθ (ζκδοςθσ μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ 
πρόςκλθςθσ του προςωρινοφ αναδόχου για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ) του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα ότι δεν ζχει εκδοκεί ςε βάροσ 
του απόφαςθ αποκλειςμοφ, ςφμφωνα με το άρκρο 74 του ν. 4412/2016. 
 
B.2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ τθσ παραγράφου 2.2.4. (απόδειξθ 
καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν: 
Ριςτοποιθτικό/βεβαίωςθ (ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν 
υποβολι του) του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ 
εγκατάςταςθσ. Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ 
Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου 
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ 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 ι εμπορικοφ 
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 βεβαίωςθ 
εγγραφισ (ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν υποβολι του) 
ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο ι ςτο Μθτρϊο 
Καταςκευαςτϊν Αμυντικοφ Υλικοφ. 
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που 
ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ 
νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, 
πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΚ, ςυγκρότθςθ Δ.Σ. ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ 
Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω 
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, 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. Σα αποδεικτικά ιςχφουςασ εκπροςϊπθςθσ ςε περίπτωςθ 
νομικϊν προςϊπων ζκδοςθσ ζωσ τριάντα (30) εργάςιμων θμερϊν πριν από τθν 
υποβολι τουσ. 
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Β.4. 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 VII 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.  
Η πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ 
οργανιςμοφσ ι το πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, 
ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλόλθτασ 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.  
Β.5. 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.6. Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ χρθςιμοποιιςει οχιματα τα οποία δεν 
είναι ιδιοκτθςίασ του, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ δζςμευςθ των φορζων 
αυτϊν (π.χ. ιδιοκτθτϊν) για τον ςκοπό αυτό. Η ωσ άνω δζςμευςθ κα μποροφςε να 
προκφπτει από ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ι από οποιοδιποτε άλλο κατάλλθλο μζςο. 
Τα ανωτζρω ζγγραφα υποβάλλονται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του ν.4250/2014. 
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελοφν ιδιωτικά ζγγραφα, μπορεί να γίνονται 
αποδεκτά και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον ςυνυποβάλλεται υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν 
οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία κα φζρει υπογραφι ζωσ και δζκα (10) 
θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. 
 
 

2.3 Κριτήρια Ανάθεςησ 

2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ 

Κριτιριο ανάκεςθσ τθσ Σφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ 
προςφορά βάςει τιμισ, θ οποία προκφπτει από το προςφερόμενο ποςοςτό ζκπτωςθσ 
(%) ςε ακζραιεσ μονάδεσ.  

2.4 Κατάρτιςη - Περιεχόμενο Προςφορϊν 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν 

Οι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτο Ραράρτθμα Ι & 
ΙΙ τθσ παροφςασ, για  όλεσ τισ περιγραφόμενεσ υπθρεςίεσ ανά τμιμα.  
Δεν επιτρζπονται εναλλακτικζσ προςφορζσ. 
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Η ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται 
υποχρεωτικά 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 (ςυμπεριλαμβανομζνθσ 
τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ, κακϊσ και ο 
εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ. 

2.4.2 Χρόνοσ και Σρόποσ υποβολισ προςφορϊν  

Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Ρροςφορϊν  
2.4.2.1. Κάκε ενδιαφερόμενοσ οικονομικόσ φορζασ δφναται να απευκφνει και να 
κατακζςει τθν προςφορά του ςτθν κεντρικι Γραμματεία τθσ Δ/νςθσ Διοικθτικοφ-
Οικονομικοφ, παρ.οδόσ Ναυπλίου - Ν.Κίου, τκ 21100 Ναφπλιο, μζχρι τθν καταλθκτικι 
θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ παροφςα, ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε φάκελο, 
ςφμφωνα με τα αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 και ςτα άρκρα τθσ παροφςασ.  
Η προςφορά κα ςυνοδεφεται από διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα αναφζρονται 

αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά. Αυτά κα είναι 

τοποκετθμζνα μζςα  ςε καλά ςφραγιςμζνο φάκελο, ςτον οποίο κα αναγράφονται 

(εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 

 

 Η Περιγραφι  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΕΣΟΧΗ – ΣΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ-

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ». 

 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

 Ο αρικμόσ τθσ Πρόςκλθςθσ  

 Η θμερομθνία διενζργειασ τθσ διαπραγμάτευςθσ,  

 Σα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα. 

 
2.4.2.2.  
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ 
δυνατότθτα υποβολισ προςφοράσ και οι προςφορζσ επιςτρζφονται χωρίσ να λθφκοφν 
υπόψθ. 
 
2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν ςε ςφραγιςμζνο φάκελο (κυρίωσ φάκελοσ) 
τα ακόλουκα:  
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ –Σεχνικι 
Προςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα 
δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά  ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ 
νομοκεςίασ και τθν παροφςα. 
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ  «Οικονομικι Προςφορά» ςτον οποίο  
περιλαμβάνεται θ οικονομικι προςφορά του οικονομικοφ φορζα.  

2.4.3 Περιεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά υμμετοχισ - Σεχνικι Προςφορά»  

 
2.4.3.1 Τα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ 
διαγωνιςτικι διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) Σθν υπεφκυνθ διλωςθ (του 
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Παραρτιματοσ V), και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο άρκρο 
72 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα  2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ. 

Οι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν ςτθν Υπεφκυνθ Διλωςθ το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ 
που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ 
υπεργολάβουσ που προτείνουν. 
Η εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ 
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ ι τθσ κοινοπραξίασ αλλθλεγγφωσ.  
2.4.3.2 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 
παροφςασ. Ρεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα 
αξιολογθκεί θ καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων υπθρεςιϊν, με βάςθ το κριτιριο 
ανάκεςθσ.  
Ο φάκελοσ τθσ Τεχνικισ Ρροςφοράσ πρζπει να περιλαμβάνει τα ακόλουκα: 

1. Τπεφκυνθ Διλωςθ, του Ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα 

δθλϊνονται τα εξισ: 

i. Πτι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ 1497/2021 Ρρόςκλθςθσ, 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 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 

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).  

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.  
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3. Φωτοτυπία τα Πρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Κ.Σ.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 περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΤΑΞΙ, Eιδ.μιςκ., ειδ.μετ.) δεν 

είναι ιδιόκτθτο ι υπάρχει ςυνιδιοκτιτθσ 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 τθ χριςθ 

του οχιματόσ του, τότε κα απαιτείται θ υποβολι ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (φυςικά 

υπογεγραμμζνθ, όχι ψθφιακά) του ιδιοκτιτθ ι εκμεταλλευτι ι ςυνιδιοκτιτθ του 

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

 αποδζχεται όλουσ τουσ όρουσ τθσ 1497/2021 πρόςκλθςθσ 

 πλθροί τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ τα οποία ζχουν κακοριςτεί, 

ςφμφωνα με το άρκρο 75 του Ν. 4412/16  

 ότι παρζχει το δικαίωμα ςτον προςφζροντα οικονομικό φορζα να 

ςυμπεριλάβει ςτθν τεχνικι προςφορά του τα δικαιολογθτικά (αρχεία) του οχιματόσ 

του  

 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, ςε 

διάκεςθ (π.χ. μίςκωςθ) του οχιματοσ ς’ αυτόν κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και 

μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, με τθ ςφναψθ ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ. 

 Υποχρεοφται, εφόςον ο προςφζροντασ αναδειχκεί ανάδοχοσ, κατά το 

ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ, να παραδϊςει ςτο προςφζροντα, όλα, κατά περίπτωςθ, τα 

αναφερόμενα ςτθν παρ. 3.2 τθσ Ρρόςκλθςθσ δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ.    

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

προςωρινό ανάδοχο 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 κάνει χριςθ τθσ παρ. 1 (Ειδικοί όροι-

γενικά) του Ραραρτιματοσ ΙΙ (ιτοι, τα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται 

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 
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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 (υπογεγραμμζνο) από το οποίο να προκφπτει 

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

φοίτθςθσ (υπόδειγμα χρονοδιαγράμματοσ επιςυνάπτεται ςτο παράρτθμα IV τθσ 

παροφςασ). 

 

 ε κάθε περίπτωςη για τα ΕΔΧ αυτοκίνητα λαμβάνεται υπόψη από την επιτροπή του 

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

 
Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Κράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται 

υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι 

γλϊςςα. 

 

 

2.4.4 Περιεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Προςφορά» / Σρόποσ ςφνταξθσ και 
υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν 

 

Η Οικονομικι Ρροςφορά υποβάλλεται επί ποινι αποκλειςμοφ ςτον (υπό) φάκελο 

«Οικονομικι Ρροςφορά».  

Η Οικονομικι προςφορά πρζπει να ςυνταχκεί επί ποινι αποκλειςμοφ κατά το 

Υπόδειγμα του Παραρτιματοσ ΙΙΙ. Επιςθμαίνεται ότι  θ τιμι  που κα ςυμπλθρωκεί 

ςτθν υποςτιλθ με  περιγραφι «Ημεριςιο Κόςτοσ δρομολογίου» του εντφπου τθσ 

Οικονομικισ Ρροςφοράσ κατά το υπόδειγμα, είναι θ τιμι μονάδοσ (χωρίσ Φ.Ρ.Α) με 

δφο (2) δεκαδικά ψθφία, που προκφπτει μετά τθν ζκπτωςθ του προςφζροντοσ.  

Η προςφερόμενθ τιμι κα δίνεται ςε ευρϊ κατά δρομολόγιο με δφο (2) δεκαδικά 
ψθφία επί ποινι απόρριψθσ, το ποςοςτό ζκπτωςθσ κα δίνεται ανά τμιμα για κάκε 
τμιμα ενδιαφζροντοσ. Σο ποςοςτό ζκπτωςθσ κα είναι ακζραιοσ αρικμόσ (χωρίσ 
δεκαδικά ψθφία) επί ποινι αποκλειςμοφ. 

Στθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ 
δαπάνθ του ςυνοδοφ, όπου επιβάλλεται θ παρουςία του από τθν παροφςα, ωσ και 
κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο 
εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ 
ΟΓΑ 20%. 
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 ΣΑΞΙ (ανεξάρτθτα από τον τφπο οχιματοσ 

τθσ Πρόςκλθςθσ) 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 
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διοικθτικι ι τθν ενιαία διοικθτικι μονάδα για τθν εξυπθρζτθςθ τθσ οποίασ δίνεται 

το δικαίωμα κυκλοφορίασ του ΕΔΧ αυτοκινιτου. 

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. ε 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. 

Εξαίρεςθ από τα ανωτζρω αποτελεί δρομολόγιο για το οποίο δεν ζχει δοκεί 

προςφορά από ΕΔΧ που να πλθροί τισ ανωτζρω προχποκζςεισ. 

Οι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν υπογραφι τθσ 

ςφμβαςθσ μζχρι τθ λιξθ τθσ, κακϊσ και για ενδεχόμενεσ παρατάςεισ τθσ. 

Οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν 
αναπροςαρμόηονται, πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ αναπροςαρμογισ λόγω 
τιμισ καυςίμου. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ (πλθν τθσ ανωτζρω) κα 
απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.  
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται επίςθσ προςφορζσ ςτισ οποίεσ: α) δεν δίνεται τιμι 
ςε ΕΥΩ ι που κακορίηεται  ςχζςθ ΕΥΩ προσ ξζνο νόμιςμα, β) δεν προκφπτει με 
ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν. 
4412/2016 και γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που 
κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν ανακζτουςα αρχι ςτον ΡΙΝΑΚΑ του 
Ραραρτιματοσ Ι τθσ παροφςασ. 

2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν   

Οι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για 
διάςτθμα ζξι (6) μθνϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ. 
Ρροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο 
απορρίπτεται. 
Η 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 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ' ανϊτατο όριο για χρονικό 
διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια. 
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 και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ. 
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2.4.6 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 δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που 
ορίηεται πιο πάνω και ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ 
προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Ρεριεχόμενο 
φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ), 2.4.4. (Ρεριεχόμενο 
φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν 
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ 
προςφορϊν), 3.2 (Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ 
παροφςασ, 
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν 
επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι 
διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ 
ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ, 
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 τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 
4412/2016, 
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά, 
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι 
περιςςότερεσ προςφορζσ. Ο περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ 
παραγράφου 2.2.3.3 περ.γ τθσ παροφςασ (περ. γϋ τθσ παρ. 4 του άρκρου 73 του ν. 
4412/2016) 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, πλθν τθσ επιτρεπόμενθσ από τθν ΚΥΑ  
ςφμφωνα με τθν παρ. 6.5 τθσ παροφςασ  
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα 
ζγγραφα τθσ παροφςθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ 
προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
 
 
3. ΔΙΕΝΕΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΡΟΣΦΟΩΝ   

3.1 Αποςφράγιςη και αξιολόγηςη προςφορϊν  

3.1.1 Αποςφράγιςθ προςφορϊν 

Το αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν 
ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 
100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια: 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ-Τεχνικι 
Ρροςφορά» τθν 19/11/2021 και ϊρα 10:00 π.μ. 

 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά», κατά τθν ίδια 
θμερομθνία και ϊρα   
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 Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν 
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι  

Η ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι 
να διευκρινίςουν τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να 
διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα 
με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν 

Μετά τθν κατά περίπτωςθ αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι 
προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων 
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων. 
Ειδικότερα : 
α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και 
τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα ελζγχει για τθν ορκότθτα και πλθρότθτά 
τουσ. Επιπλζον επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου 
να διαπιςτϊςει τθν εγκυρότθτά τουσ 
β) Στθ ςυνζχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ μόνο των 
τεχνικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ 
ζκρινε πλιρθ. Η αξιολόγθςθ γίνεται ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ  και 
ςυντάςςεται το Α πρακτικό για τθν απόρριψθ όςων προςφορϊν δεν πλθροφν τουσ 
όρουσ και τισ απαιτιςεισ των τεχνικϊν προδιαγραφϊν και των δικαιολογθτικϊν 
ςυμμετοχισ και τθν αποδοχι όςων προςφορϊν αντίςτοιχα πλθροφν τα ανωτζρω. 
γ) Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, 
αποςφραγίηονται, κατά τθν ίδια θμερομθνία και ϊρα οι φάκελοι όλων των 
υποβλθκειςϊν οικονομικϊν προςφορϊν. Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει 
ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν των προςφερόντων, των οποίων τισ 
τεχνικζσ προςφορζσ και τα δικαιολογθτικά ςυμμετοχισ ζκρινε πλιρθ και ςφμφωνα με 
τουσ όρουσ και τισ απαιτιςεισ τθσ παροφςασ και ςυντάςςει το Β πρακτικό ςτο οποίο 
περιλαμβάνει τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των προςφορϊν και τθν 
ανάδειξθ του προςωρινοφ αναδόχου.  
Τα ανωτζρω πρακτικά ςυντάςςονται ςε ενιαία μορφι και κοινοποιοφνται από το ωσ 
άνω όργανο, ςτθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να προςκλθκεί ο προςωρινόσ 
ανάδοχοσ για να υποβάλει τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ. 
δ) Κατόπιν ακολουκεί θ αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ των δικαιολογθτικϊν 
κατακφρωςθσ από τθν Επιτροπι και ςυντάςςεται το Γ Ρρακτικό το οποίο περιλαμβάνει 
τθν κατακφρωςθ των αποτελεςμάτων τθσ διαδικαςίασ διαπραγμάτευςθσ. 
Το Γ Ρρακτικό κοινοποιείται από τθν Επιτροπι ςτθν ανακζτουςα αρχι προκειμζνου να 
αποςταλεί προσ ζγκριςθ (μαηί με τα λοιπά Ρρακτικά) ςτο αποφαςίηον όργανο. 
τθ ςυνζχεια εκδίδεται από τθν ανακζτουςα αρχι μια απόφαςθ, με τθν οποία 
επικυρϊνονται τα αποτελζςματα  όλων των ανωτζρω ςταδίων («Δικαιολογθτικά 
υμμετοχισ», «Σεχνικι Προςφορά», «Οικονομικι Προςφορά», «Δικαιολογθτικά 
Κατακφρωςθσ»), θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςτουσ προςφζροντεσ. 
Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο 
ν.4412/16. 
 
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ 
ςφμβαςθσ, θ ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν 
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τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ 
προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
πρόςκλθςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
Στθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με 
κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Η 
κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και παρουςία των 
οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.  Επιςθμαίνεται ότι τα 
αποτελζςματα τθσ κλιρωςθσ ενςωματϊνονται ομοίωσ ςτθν ωσ κατωτζρω ενιαία 
απόφαςθ. 

3.2 Πρόςκληςη υποβολήσ δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ - Δικαιολογητικά 
κατακφρωςησ 

Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι 
πρόςκλθςθ 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 πρωτότυπα ι 
αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 
(Αϋ 74) όλων των κάτωκι δικαιολογθτικϊν : 

1. Τα δικαιολογθτικά που περιγράφονται ςτθν παράγραφο 2.2.9.2. τθσ παροφςασ, 
ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ τθσ 
παραγράφου 2.2.3 τθσ παροφςασ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ 
επιλογισ τθσ παραγράφου 2.2.4 αυτισ.  

2.  Πιςτοποιθτικό υγείασ για τουσ ςυνοδοφσ, βάςει όςων αναφζρει θ Υπουργικι 
Απόφαςθ αρ.35797 (ΦΕΚ Β 1199/11-4-2012), άρκρο 1 όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο 
κάτοχόσ του υποβλικθκε ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δε βρζκθκε να πάςχει από 
μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα μθ ςυμβατό με τθν απαςχόλθςι του, 

 
Τα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό 
ανάδοχο») ςε ςφραγιςμζνο φάκελο ςτθν υπθρεςία πρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ 
Αρχισ, Ρ.Ε. Αργολίδασ, (Δ/νςθ Διοικθτικοφ-Οικονομικοφ, Τμιμα Ρρομθκειϊν, 
Ραρ.οδόσ Ναυπλίου-Ν.Κίου, τκ 21100, Ναφπλιο), με διαβιβαςτικό, ςτο οποίο κα 
αναφζρονται αναλυτικά τα προςκομιηόμενα ζγγραφα – δικαιολογθτικά. Στον φάκελο 
κα αναγράφονται (εξωτερικά) ευκρινϊσ με κεφαλαία γράμματα: 
 
 Η Περιγραφι  «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ». 
 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΑΡΓΟΛΙΔΑ 
 Ο αρικμόσ τθσ Πρόςκλθςθσ  
 Σα πλιρθ ςτοιχεία του οικονομικοφ φορζα .  
 
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 τθν Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ V είναι ψευδι ι ανακριβι, 
ι  
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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 
αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 
(λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 (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 τθν 
Τπεφκυνθ Διλωςθ του Παραρτιματοσ V ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ 
οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ 
για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν προςωρινοφ αναδόχου (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 δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει 
ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 2.2.4 τθσ 
παροφςασ πρόςκλθςθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.  
 
 

3.3 Κατακφρωςη - ςφναψη ςφμβαςησ  

 
Η ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων 
των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε 
προςφζροντα που ζχει υποβάλει αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του 
ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο.   
Η εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ 
ςφμβαςθσ.  
Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ 
ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι : 
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων βοθκθμάτων και 
μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ 
αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν,  
β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ 
υποβάλει ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ, υπεφκυνθ διλωςθ, που υπογράφεται κατά 
τα οριηόμενα ςτο αρκ.79 Α του ν.4412/16, ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι, δεν ζχουν 
επζλκει ςτο πρόςωπό του οψιγενείσ μεταβολζσ κατά τθν ζννοια του αρκ. 104 και 
μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και ζνδικων μζςων 
κατά τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ. Η υπεφκυνθ διλωςθ ελζγχεται από το αρμόδιο 
γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο ςυντάςςει πρακτικό που ςυνοδεφει τθ ςφμβαςθ. 
Η ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του 
ςυμφωνθτικοφ εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ 
ειδικισ πρόςκλθςθσ. Η υπογραφι του  ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.  
Στθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω 
ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ 
τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με 
τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν  αμζςωσ επόμενθ 
πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.  
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3.4 Ματαίωςη Διαδικαςίασ 

Η 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 του αρμόδιου οργάνου, 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.  
 
4. ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

4.1 Εγγυήςεισ καλήσ εκτζλεςησ 

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ  
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, 
ςφμφωνα με το άρκρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε 
ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ, εκτόσ ΦΡΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν 
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει 
κατ' ελάχιςτον τα αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και 
επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Το περιεχόμενό τθσ είναι 
ςφμφωνο με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016. 
Η 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 θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ 
ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν 
τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 
5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΡΑ.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ 
ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι ειδικότερα ορίηει.  
Η εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι ποςοτικι 
και ποιοτικι παραλαβι του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο 
οριςτικισ ποιοτικισ και ποςοτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει 
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι τθσ εγγφθςθσ γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των 
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.  

4.2  υμβατικό πλαίςιο – Εφαρμοςτζα νομοθεςία 

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

4.3 Όροι εκτζλεςησ τησ ςφμβαςησ 

Κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ ο ανάδοχοσ τθρεί τισ υποχρεϊςεισ ςτουσ τομείσ του 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δικαίου, που ζχουν κεςπιςτεί 
με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ 
περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοαςφαλιςτικοφ και εργατικοφ δίκαιο, οι οποίεσ 
απαρικμοφνται ςτο Ραράρτθμα Χ του Ρροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016.  
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Η τιρθςθ των εν λόγω υποχρεϊςεων από τον ανάδοχο 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. 

4.4 Τπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ 
λόγω ανάκεςθσ τθσ εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Η 
τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016 από 
υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.  
4.4.2. 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.  
4.4.3. Η 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 2.2.9.2 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.  

4.5 Σροποποίηςη ςφμβαςησ κατά τη διάρκειά τησ-δικαίωμα προαίρεςησ-
παράταςησ 

Η 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.  
Η Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να 
προβαίνει ςτθν κατάργθςθ ι ςφμπτυξθ 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 μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ 
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Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ ςφμβαςθσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ 
τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 

4.6 Δικαίωμα μονομεροφσ λφςησ τησ ςφμβαςησ 

Η 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 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. 
 
5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

5.1 Σρόποσ πληρωμήσ  

5.1.1. Η πλθρωμι του αναδόχου κα πραγματοποιθκεί τμθματικά ανάλογα με τισ 
παραςχεκείςεσ υπθρεςίεσ και με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν εκταμιευτεί οι ςχετικζσ 
για το ςκοπό αυτό πιςτϊςεισ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ. Το χρονικό 
διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν 
μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και 
το ποςό με το οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Ρεριφζρεια 
Ρελοποννιςου  – Ρεριφερειακι Ενότθτα Αργολίδασ. 
Η πλθρωμι του ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα γίνεται με τθν προςκόμιςθ των νόμιμων 
παραςτατικϊν και δικαιολογθτικϊν που προβλζπονται από τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, 
κακϊσ και κάκε άλλου δικαιολογθτικοφ που τυχόν ικελε ηθτθκεί από τισ αρμόδιεσ 
υπθρεςίεσ που διενεργοφν τον ζλεγχο και τθν πλθρωμι. 
Συγκεκριμζνα κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ –

Οικονομικοφ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ  τα κάτωκι δικαιολογθτικά: 

1. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ 

κακθμερινι μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.  

2. Σφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.  

3. Ρρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου (όπου το κόςτοσ κα είναι υπολογιςμζνο, ςτισ 

περιπτϊςεισ που προβλζπεται, ςφμφωνα με τθ μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ, όπωσ 

ορίηεται από το παρατθρθτιριο τιμϊν του Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το νομό). 

4. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ 

διατάξεισ.  

 
Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, ςφμφωνα με το άρκρο 6.5 τθσ παροφςασ, 
για τθν πλθρωμι του επιπλζον ποςοφ που προκφπτει μετά τθν αναπροςαρμογι, δεν 
απαιτείται ςφναψθ ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (παρ. 7 αρκ.200 ν.4412/16).  
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5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρφνουν οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, 
ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α., τθν παροχι 
τθσ υπθρεςίασ 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 επιβάλλεται (άρκρο 4 Ν.4013/2011 όπωσ 
ιςχφει) 
β) Κράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, 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 τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα 
με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016. 
γ) Κράτθςθ φψουσ 0,06% για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ ΑΕΡΡ 
(Ανεξάρτθτθσ Επιτροπισ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν), ςφμφωνα με τθν παρ.3 του 
αρκ.350 του Ν.4412/2016 και με τθν επιφφλαξθ τθσ ίδιασ παραγράφου και ςφμφωνα 
με τθν Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ αρ.1191 (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017).  
Οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ υπόκεινται ςτο εκάςτοτε ιςχφον αναλογικό τζλοσ 
χαρτοςιμου 3% και ςτθν επ’ αυτοφ ειςφορά υπζρ ΟΓΑ 20%. 
Με κάκε πλθρωμι κα γίνεται θ προβλεπόμενθ από τθν κείμενθ νομοκεςία 
παρακράτθςθ φόρου ειςοδιματοσ αξίασ 8% επί του κακαροφ ποςοφ. 
 

5.2 Κήρυξη οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Κυρϊςεισ  

5.2.1. Ο ανάδοχοσ, με τθν επιφφλαξθ τθσ ςυνδρομισ λόγων ανωτζρασ βίασ, 
κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που 
απορρζει από αυτιν, εάν δεν εκπλθρϊςει τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ ι δεν 
ςυμμορφωκεί με τισ γραπτζσ εντολζσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, που είναι ςφμφωνεσ με 
τθν ςφμβαςθ, τισ κείμενεσ διατάξεισ και τουσ όρουσ του Ραραρτιματοσ ΙΙ τθσ 
παροφςασ. 
Στθν περίπτωςθ αυτι του κοινοποιείται ειδικι όχλθςθ, θ οποία περιλαμβάνει 
ςυγκεκριμζνθ περιγραφι των ενεργειϊν ςτισ οποίεσ οφείλει να προβεί αυτόσ, 
κζτοντασ προκεςμία για τθ ςυμμόρφωςι του, θ οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερθ 
των δεκαπζντε (15) θμερϊν. Αν θ προκεςμία που τεκεί με τθν ειδικι όχλθςθ παρζλκει 
χωρίσ να ςυμμορφωκεί, κθρφςςεται αιτιολογθμζνα ζκπτωτοσ μζςα ςε τριάντα (30) 
θμζρεσ από τθν άπρακτθ πάροδο τθσ ωσ άνω προκεςμίασ ςυμμόρφωςθσ.  
Στον ανάδοχο που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλεται, μετά από 
κλιςθ του για παροχι εξθγιςεων, ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ 
ςφμβαςθσ, 
Επιπλζον, μπορεί να του επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 
4412/2016 αποκλειςμόσ από τθ ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων 
ςυμβάςεων. 

4.2.2 Αν αποδεδειγμζνα δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε θ 

ανακζτουςα Αρχι δφναται να επιβάλει μονομερϊσ ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, θ 

οποία ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με το ιμιςυ του θμερθςίου κόςτουσ του δρομολογίου, 

ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ παράβαςθ και για το ςφνολο των θμερϊν που εμφανίςτθκε θ 
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παράβαςθ. Η βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ των όρων κα κακορίςει και το τελικό φψοσ τθσ 

ποινικισ ριτρασ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παραβάςεισ: 

 Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςε αντικατάςταςθ, 

δικαιολογθμζνθ ι μθ, εγκεκριμζνου οχιματοσ ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα οχιματα 

για όλουσ τουσ μακθτζσ. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτθν αφετθρία 

του ι/και ςτο ςχολείο το πρωί. 

 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτο ςχολείο για 

τθν επιςτροφι των μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα. 

 Μθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ και των 

ςτάςεων, εκτόσ από τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ. 

 Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και 

εκπαιδευτικοφσ. 

 Απουςία ςυνοδοφ από τθ διαδρομι 

 Μεταφορά προςϊπων, που δεν δικαιοφνται να μεταφερκοφν. 

 Συγχϊνευςθ δρομολογίων. 

Σε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ 

κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και 

θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. 

Σε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο αδικαιολογιτωσ, 

τότε πζραν τθσ μθ απόδοςθσ ςε αυτόν του κόςτουσ του δρομολογίου, επιβαρφνεται με 

το ςφνολο των εξόδων που κα πραγματοποιιςει θ Ρεριφζρεια για τθν αναπλιρωςθ 

του δρομολογίου και ωσ ποινικι ριτρα επιβάλλεται ςε αυτόν τουλάχιςτον το ιμιςυ 

του κόςτουσ του δρομολογίου για το χρονικό διάςτθμα μθ πραγματοποίθςθσ. Σε 

περίπτωςθ που θ μθ πραγματοποίθςθ αδικαιολογιτωσ περιςςοτζρων από πζντε (5) 

δρομολογίων του τμιματοσ ςυνολικά ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ. 

Η είςπραξθ των προςτίμων 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 μεταφορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά 

ςε όλα τα μζλθ τθσ ζνωςθσ. 

Η επιβολι ποινικϊν ρθτρϊν δεν ςτερεί από τθν ανακζτουςα αρχι το δικαίωμα να 

κθρφξει τον ανάδοχο ζκπτωτο. 





27 

 

5.3 Διοικητικζσ προςφυγζσ κατά τη διαδικαςία εκτζλεςησ  

Ο ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, 
δυνάμει των όρων  των παραγράφων 5.2 (Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – 
Κυρϊςεισ) και 6.4. (Απόρριψθ παραδοτζων – Αντικατάςταςθ), να υποβάλει προςφυγι 
για λόγουσ νομιμότθτασ και ουςίασ ενϊπιον τθσ ανακζτουςασ αρχισ, μζςα ςε 
ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ 
τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το αρμοδίωσ αποφαινόμενο 
όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του προβλεπόμενου ςτθν περίπτωςθ δ τθσ 
παραγράφου 11 του άρκρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου. 
Η εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ 
διοικθτικι προςφυγι. 
 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

6.1  Παρακολοφθηςη τησ ςφμβαςησ  

6.1.1. Η παρακολοφκθςθ τθσ εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ και θ διοίκθςθ αυτισ 
διενεργείται από τθν αρμόδια  Δ/νςθ τθσ Ρ.Ε. Αργολίδασ θ οποία και κα ειςθγείται ςτο 
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, Οικονομικι Επιτροπι, 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.  
6.1.2. Η αρμόδια υπθρεςία μπορεί, με απόφαςι τθσ να ορίηει για τθν παρακολοφκθςθ 
τθσ ςφμβαςθσ ωσ επόπτθ με κακικοντα ειςθγθτι υπάλλθλο τθσ υπθρεςίασ. Με τθν 
ίδια απόφαςθ δφνανται να ορίηονται και άλλοι υπάλλθλοι τθσ αρμόδιασ υπθρεςίασ ι 
των εξυπθρετοφμενων από τθν ςφμβαςθ φορζων, 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 υπθρεςία που διοικεί τθ 
ςφμβαςθ μπορεί να απευκφνει ζγγραφα με οδθγίεσ και εντολζσ προσ τον ανάδοχο που 
αφοροφν ςτθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ. 
 
Για τον ζλεγχο τθσ ορκισ εκτζλεςθσ των δρομολογίων μπορεί να διεξάγονται από 

υπαλλιλουσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί ζλεγχοι (επιτροπι ελζγχου).  

6.2  Διάρκεια ςφμβαςησ  

Η διάρκεια τθσ Σφμβαςθσ ορίηεται από τθν υπογραφι τθσ και ζωσ τθν 30/06/2023.  

            6.3 Παραλαβή του αντικειμζνου τησ ςφμβαςησ  

Η παραλαβι των παρεχόμενων υπθρεςιϊν γίνεται από τον Δ/ντθ τθσ οικείασ ςχολικισ 
μονάδασ ο οποίοσ βεβαιϊνει ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι 
μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.    
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6.4  Απόρριψη παραδοτζων – Αντικατάςταςη  

Σε περίπτωςθ που προκφπτουν διαφορζσ μεταξφ τθσ ανωτζρω βεβαίωςθσ του Δ/ντθ 
και τθσ οικείασ Σφμβαςθσ, εφόςον αυτζσ επιβεβαιωκοφν και αφοφ κλθκεί ο ανάδοχοσ 
για παροχι εξθγιςεων, τότε με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ κα επιβάλλονται οι 
κυρϊςεισ του άρκρου 5.2 τθσ παροφςασ.  

6.5 Αναπροςαρμογή τιμήσ  

Η τιμι του ςυμβατικοφ κόςτουσ των δρομολογίων αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τθ 

μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ όπωσ ορίηεται από το παρατθρθτιριο τιμϊν του 

Υπουργείου Ανάπτυξθσ για το νομό. Η αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ κόςτουσ 

δρομολογίου λόγω μθνιαίασ διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ του καυςίμου υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ: 

Για λεωφορεία:  

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x *(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)+ 

Ππου: 

Ν.Κ.Δ.Ε. = Νζο Κόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Σφμβαςθσ. 

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Μ.Κ.Δ.Ε. = Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ 

τφπουσ του Ραραρτιματοσ με τιμι καυςίμου μθνόσ που εκτελείται θ ςφμβαςθ. 

Μ.Κ.Δ.Δ. =Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του 

Ραραρτιματοσ με τιμι καυςίμου με τθν οποία δθμοπρατικθκε θ ςφμβαςθ. 

Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόςτοσ δρομολογίου δεν αναπροςαρμόηεται. 

Σε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου το νζο 

ςυμβατικό κόςτοσ για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που τροποποιείται υπολογίηεται 

ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ: 

Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά: 

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x *(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)+  

Ππου:  

Ν.Σ.Α.Δ. = Νζο Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Α.Σ.Α.Δ = Αρχικό Συμβατικό Κόςτοσ Δρομολογίου. 

Ν.Μ.Κ.Δ. = Νζο Μζγιςτο Κόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ 

μακθματικοφσ τφπουσ του Ραραρτιματοσ 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 του Ραραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ αρχικισ 

διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ 

διακιρυξθσ. 

 
Ρλθροφορίεσ παρζχονται ςτουσ ενδιαφερόμενουσ από το Τμιμα  Ρρομθκειϊν τθσ 
Δ/νςθσ Διοικθτικοφ – Οικονομικοφ Ρ.Ε. Αργολίδασ  ςτα τθλ. 27523-60398-402-397 κατά 
τισ εργάςιμεσ θμζρεσ & ϊρεσ.  
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Η πρόςκλθςθ αναρτάται ςτθν ιςτοςελίδα www.ppel.gov.gr τθσ Ρεριφζρειασ 
Ρελοποννιςου και ςτο ΜΗΤΩΟ ΚΗΜΔΗΣ.  
Ακολουκοφν παραρτιματα  (Ι πίνακεσ δρομολογίων, ΙΙ ειδικι ςυγγραφι υποχρεϊςεων, 
ΙΙΙ υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ, ΙV υπόδειγμα χρονοδιαγράμματοσ & V 
Υπεφκυνθ Διλωςθ) 
 
 

Ο ΡΟΕΔΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΡΙΤΟΡΗΣ 
 
 

ΧΗΣΤΟΣ ΛΑΜΡΟΡΟΥΛΟΣ 
 
 
 
 
 
 
 
 
ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΡΑΑΤΗΜΑΤΑ 
 
 
 
                                                                          

http://www.ppel.gov.gr/
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Ι -Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ ςε πίνακεσ 
 

ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 2021-2022 & 2022-2023 
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ογίοσ 
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1 
Κοσρηάκι-
Λάλοσκας και 
επιζηροθή 

Νηπιαγωγείο 
Λάλοσκα 

2       ΣΑΞΙ 4,2           4,2 19,56 € 300  5.868,00   117,36 

2 

Λάλοσκας - 
Κοσρηάκι ηο 
μεζημέρι 
(ολοήμερο 
ώρα 16:00) 

Νηπιαγωγείο 
Λάλοσκα 

1       ΣΑΞΙ 2,1           2,1 9,78 €  300  2.934,00  58,68 

              
ύνολο τωρίς ΦΠΑ: 

ύνολο με ΦΠΑ 13%: 
8.802,00 
9.946,26   

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική υγγραφή Τποχρεϊςεων  

 
ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ-ΓΕΝΙΚΑ 

1. Τα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται 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. Επιςθμαίνεται ότι τα δρομολόγια κα πρζπει να εκτελοφνται όπωσ ακριβϊσ 

αποτυπϊνονται ςτθν οικεία ςφμβαςθ χωρίσ ςυγχϊνευςθ τουσ, επί ποινι αποκλειςμοφ.  

2. Τυχόν τροποποίθςθ των αρχικϊν δρομολογίων τθσ πρόςκλθςθσ γίνεται ςφμφωνα με το 

μακθματικό τφπο που ιςχφει (ςτθ πρόςκλθςθ) λαμβάνοντασ υπόψθ και τθν ζκπτωςθ τθσ 

προςφοράσ του αναδόχου για το ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο. 

3. Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ αναδόχουσ:  

i. Στισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, εφόςον αυτοί 

ειδοποιθκοφν από το Διευκυντι του ςχολείου με τον προςφορότερο τρόπο τουλάχιςτον 

είκοςι τζςςερισ ϊρεσ πριν, και ειδικότερα: 

 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία. 

 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, 

απεργίασ του διδακτικοφ προςωπικοφ.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων 

μακθτϊν.  

 Για τισ θμζρεσ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, 

εφόςον τα ςχολεία παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου. 

ii. Πταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο από υπαιτιότθτα του αναδόχου. 

4. Σε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από 

υπαιτιότθτα του αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο 

ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ 

παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των μακθτϊν, 

χρθςιμοποιϊντασ το προςφορότερο Δ.Χ. αυτοκίνθτο. 

 
ΕΤΘΤΝΕ – ΤΠΟΧΡΕΩΕΙ ΑΝΑΔΟΧΟΤ 
 
1. Θα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ μακθτϊν.  
Το μεταφορικό μζςο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ από τα 
κακοριςμζνα μζρθ. 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. 
2. Ο χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτα δυνατόσ και ο 
ανάδοχοσ πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από 
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αυτιν εξαρτάται θ ζγκαιρθ ζναρξθ των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά 
των μακθτϊν. 
3. Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα. 
4. Τα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο 
μπροςτινό και ςτο πίςω μζροσ του οχιματοσ τθ λζξθ «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
5. Πλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν 
οπωςδιποτε ηϊνεσ αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ, 
πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ 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 ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα 
κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.  
Ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά 
τισ ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.  
6. Οι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ να είναι ςυνεργάςιμοι, να ςυμπεριφζρονται με 
ευγζνεια ςτουσ μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων ι 
των αναπλθρωτϊν τουσ, κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα 
είναι θ αρμόηουςα, από κάκε άποψθ. 
7. 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. 
8. 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 
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. Οι κφριεσ υποχρεϊςεισ των ςυνοδϊν 
είναι οι εξισ : 

 Κατά τθν επιβίβαςθ παραλαμβάνουν τα παιδιά από τθν μπροςτά πόρτα του λεωφορείου, 
τα βοθκοφν να ανζβουν, τα ςυνοδεφουν μζχρι τθ κζςθ τουσ και τα βοθκοφν να δζςουν τθ 
ηϊνθ αςφαλείασ τουσ, εάν δεν μποροφν μόνα τουσ. 

 Φροντίηουν για τθ τιρθςθ τθσ τάξθσ μζςα ςτο όχθμα, ϊςτε οι μακθτζσ να μθν ςθκϊνονται 
όρκιοι, να μθν ανοίγουν παράκυρα, να μθν προξενοφν φκορζσ και γενικά να είναι ιςυχοι, 
προκειμζνου ο οδθγόσ να κάνει απερίςπαςτοσ τθ δουλειά του. 

 Κατά τθν άφιξθ ςτθ ςχολικι μονάδα κα ςυνοδεφoυν τα παιδιά ζωσ τθν εξωτερικι πόρτα 
(αφλειο χϊρο) του ςχολείου από όπου κα τα παραλαμβάνει ο εκπαιδευτικόσ. Η ίδια 
διαδικαςία κα ιςχφει αντίςτροφα για το μεςθμζρι. Στισ περιπτϊςεισ που δεν υπάρχει 
πρόςβαςθ του μεταφορικοφ μζςου μπροςτά ςτθν είςοδο του ςχολείου κα ςυνοδεφει 
πεηόσ τα παιδιά ζωσ τθν εξωτερικι πόρτα του ςχολείου. 

 Κατά τθν αποβίβαςθ βοθκοφν τα παιδιά να βγάλουν τισ ηϊνεσ αςφαλείασ εάν χρειάηεται 
και να κατζβουν από το λεωφορείο ϊςτε να παραλθφκοφν από τουσ κθδεμόνεσ τουσ. 
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 Δεν επιτρζπουν τθν επιβίβαςθ ςτο ςχολικό λεωφορείο ςε κανζνα άλλο πρόςωπο εκτόσ 
από τουσ μακθτζσ που ζχει οριςκεί να μεταφζρονται με αυτό. 

 Οφείλουν να ζχουν ευπρεπι εμφάνιςθ και να ςυμπεριφζρονται ευγενικά. 
 
9. Κάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο 
για το ζργο τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων 
για ατυχιματα και υλικζσ ηθμίεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι 
ευκφνθ ζναντι τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ. Η διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να 
καλφπτει τον ςυμβατικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ μεταφοράσ. Τα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια 
καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ. 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. 
10. 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. 
11. 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. 
12. Οι ανάδοχοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει 
να εφαρμόηουν όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ. 
13. 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, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Η 
ειδοποίθςθ αυτι δεν απαλλάςςει τον ανάδοχο από τθσ προβλεπόμενεσ από τθν ςφμβαςθ 
κυρϊςεισ. 
14. Τα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον 
προβλεπόμενο τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ. 
15. 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. 
16. Η μθ τιρθςθ των προχποκζςεων τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ, 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.  
17. Απαγορεφεται αυςτθρϊσ από τον ιδιοκτιτθ ι οδθγό μιςκωμζνου μεταφορικοφ μζςου κακ’ 
όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδρομισ από και προσ το ςχολείο να επιβιβάηει ελεφκερουσ πελάτεσ – 
επιβάτεσ, ακόμθ και αν ζχει κενζσ κζςεισ. Σε περίπτωςθ που εξακριβωκεί ότι ο μεταφορζασ 
επιβίβαςε επί του μιςκωμζνου οχιματόσ του τρίτο άτομο κα επιβάλλεται ποινικι ριτρα. 
18. Σε περίπτωςθ που ο μεταφορζασ αρνθκεί ι παρεμποδίςει τον ζλεγχο των αρμοδίων 
υπαλλιλων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αργολίδασ ι του Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, τότε θ 
Ρεριφζρεια ζχει το δικαίωμα μονομεροφσ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ χωρίσ αποηθμίωςθ. 
19. Επειδι οι ϊρεσ ζναρξθσ και λιξθσ των μακθμάτων ανά βακμίδα εκπαίδευςθσ και ανά ςχολείο  
διαφζρουν, ςτουσ πίνακεσ δρομολογίων δεν ςυμπεριλαμβάνεται ςτιλθ «ϊρεσ προςζλευςθσ και 
αποχϊρθςθσ». Για το λόγο αυτό κάκε ανάδοχοσ υποχρεοφται να φροντίηει ςε ςυνεργαςία με τον 
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κάκε Δ/ντθ ςχολικισ μονάδασ να κακορίηει το ωράριο προκειμζνου να μθν διαταράςςεται θ 
ομαλι και αςφαλισ μεταφορά των μακθτϊν.      
 
 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
1. Η Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει 
ςτθν κατάργθςθ ι ςυγχϊνευςθ 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 μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά 
τθν ζναρξθ τθσ κάκε ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ 
Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου. 
2. Στισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων 
(ιτοι περίπτωςθ ανταπόκριςθσ) ο ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, 
κακϊσ και οι ςυνοδοί, όπου υπάρχουν, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο 
ςυγχρονιςμό και επιμζλεια τθν αςφαλι, άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά 
των μακθτϊν ςτον τελικό προοριςμό τουσ και κατά τθ μεταφορά τουσ ςτισ ςχολικζσ μονάδεσ και 
κατά τθν επιςτροφι τουσ, κακϊσ και τθν αςφαλι αποβίβαςθ από το όχθμα που εκτελεί 
δρομολόγιο ανταπόκριςθσ και τθν αςφαλι μετεπιβίβαςθ ςτο όχθμα που εκτελεί το κφριο 
δρομολόγιο.  
3. Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ 
τρζχουςασ ςχολικισ περιόδου, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από τθν περ. ςτ i τθσ παρ. 2 του 
κεφαλαίου Γ του άρκρου 2 τθσ ΚΥΑ 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ 4217/Βϋ/26-9-2018), μετά τθν ζναρξθ 
εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με μονομερι 
απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα 
διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα και 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.  
4. Ο ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο 
και εξίςου κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ πρόςκλθςθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και 
κανονικι αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα 
ματαίωνε τθν ακριβι και κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. Σε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι 
δυνατό ο μειοδότθσ βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των μακθτϊν με τθ χριςθ του 
προςφορότερου – Δ.Χ. ςε κάκε περίπτωςθ- μζςου. 
5. Τα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο 
εγγράφονται ι μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ. Τυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα 
δρομολόγια, τθν ϊρα αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια 
του ζτουσ, κα γίνονται μόνο από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από ρθτι ςυνεννόθςθ με το 
Διευκυντι του ςχολείου, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ 
αποδεχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςθσ.  
6. 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. 
7. Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του 
Ν.4412/2016. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προζθοράς  

 
Α/Α 

δρομολογί
ου  

Περιγραφή 
δρομολογίου 

Αριθμός 
μεταφερο

μέμωμ 
μαθητώμ 

και 
συμοδώμ 

Δίδος 
μεταφορικ
ώμ μέσωμ 

της 
προσφοράς 

 

Αριθμοί 
κυκλοφορί

ας 
οχημάτωμ 

Προσφερομέ
μη 

χωρητικότητ
α μέσωμ 

βάσει αδειώμ 
κυκλοφοράς 

Ημερήσιο 
Κόστος 

δρομολογίου 
Βάσει 

Προϋπολογισμ
ού (€) 

Προσφορά Αριθμός 
δρομολ
ογίωμ 
στημ 

διάρκει
α της 

σύμβασ
ης 

Κόστος 
Δρομολογίου 

στο σύμολο της 
διάρκειας  της 
σύμβασης (με 
δύο δεκαδικά 

ψηφία) 

Ποσοστό έκπτωσης (ακέραιος 
αριθμός) 

Ημερήσιο 
κόστος 

δρομολογίου 
(€) (με δύο 
δεκαδικά 
ψηφία) 

ΟΛΟΓΡΑΥΩ ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ  

          300  

          300  

            

            

ΤΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ 
 

ΥΠΑ …..% 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΥΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΗΜΑΣΩΝ ΜΔ ΥΠΑ  

(τόπος, ημερομημία)…………………………………………………….. 
Ισχύς προσφοράς έως…………………………………………………. 

Ο ΠΡΟΥΔΡΩΝ  
(ππνγξαθή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV– Υπόδειγμα Φρονοδιαγράμμαηος εκηέλεζης δρομολογίων 
 

ΦΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΔΚΣΔΛΔΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/Α ΣΜΗΜΑΣΟ ΚΑΙ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΠΔΡΙΓΡΑΥΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ 

ΜΔΣΑΥΟΡΙΚΟ ΜΔΟ/ 

ΑΡΙΘΜΟ 
ΚΤΚΛΟΥΟΡΙΑ 

ΩΡΑ ΔΠΙΒΙΒΑΗ 
πρώτου μαθητή 

ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΗ 
στο τελευταίο 

σχολείο 

 

  

ΩΡΑ ΔΠΙΒΙΒΑΗ 

ΔΠΙΣΡΟΥΗ από το 
σχολείο 

 

 

 

 ΩΡΑ ΑΠΟΒΙΒΑΗ 

ΔΠΙΣΡΟΥΗ του 
τελευταίου μαθητή 

 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 
     Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
        Υπογραφή  
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ V- Υπεφκυνθ Διλωςθ  

                                                                       

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η αθξίβεηα ησλ ζηνηρείσλ πνπ ππνβάιινληαη κε απηή ηε δήισζε κπνξεί λα ειεγρζεί κε βάζε ην αξρείν άιισλ ππεξεζηώλ 

(άξζξν 8 παξ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

 

ΠΡΟ(1): ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ – Π.Ε. ΑΡΓΟΛΙΔΑ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνσμο:  

Όνομα και Επώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Επώνσμο Μηηέρας:  

Ημερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Δεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Δ/νζη Ηλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ 
(Εmail):  

 
 

 

 Με ατομικό μου ευθύνη και γνωρύζοντασ τισ κυρώςεισ(4), που προβλϋπονται από τισ διατϊξεισ τησ παρ. 6 
του ϊρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι:  

α) δεν ϋχω καταδικαςτεύ με αμετϊκλητη καταδικαςτικό απόφαςη για:  
1) ςυμμετοχό ςε εγκληματικό οργϊνωςη, όπωσ αυτό ορύζεται ςτο ϊρθρο 2 τησ απόφαςησ-
πλαύςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλύου τησ 24ησ Οκτωβρύου 2008, για την καταπολϋμηςη του 
οργανωμϋνου εγκλόματοσ (ΕΕ L 300 τησ 11.11.2008 ς.42),  
2) δωροδοκύα, όπωσ ορύζεται ςτο ϊρθρο 3 τησ ςύμβαςησ περύ τησ καταπολϋμηςησ τησ 
διαφθορϊσ ςτην οπούα ενϋχονται υπϊλληλοι των Ευρωπαώκών Κοινοτότων ό των κρατών-
μελών τησ Ένωςησ (ΕΕ C 195 τησ 25.6.1997, ς. 1) και ςτην παρϊγραφο 1 του ϊρθρου 2 τησ 
απόφαςησ-πλαύςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλύου τησ 22ασ Ιουλύου 2003, για την 
καταπολϋμηςη τησ δωροδοκύασ ςτον ιδιωτικό τομϋα (ΕΕ L 192 τησ 31.7.2003, ς. 54), καθώσ και 
όπωσ ορύζεται ςτην κεύμενη νομοθεςύα ό ςτο εθνικό δύκαιο του οικονομικού φορϋα,  
3) απϊτη, κατϊ την ϋννοια του ϊρθρου 1 τησ ςύμβαςησ ςχετικϊ με την προςταςύα των 
οικονομικών ςυμφερόντων των Ευρωπαώκών Κοινοτότων (ΕΕ C 316 τησ 27.11.1995, ς. 48), η 
οπούα κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
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4) τρομοκρατικϊ εγκλόματα ό εγκλόματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικϋσ δραςτηριότητεσ, 
όπωσ ορύζονται, αντιςτούχωσ, ςτα ϊρθρα 1 και 3 τησ απόφαςησ-πλαύςιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλύου τησ 13ησ Ιουνύου 2002, για την καταπολϋμηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 164 τησ 
22.6.2002, ς. 3) ό ηθικό αυτουργύα ό ςυνϋργεια ό απόπειρα διϊπραξησ εγκλόματοσ, όπωσ 
ορύζονται ςτο ϊρθρο 4 αυτόσ,  

5) νομιμοπούηςη εςόδων από παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ ό χρηματοδότηςη τησ 
τρομοκρατύασ, όπωσ αυτϋσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 1 τησ Οδηγύασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαώκού 
Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 26ησ Οκτωβρύου 2005, ςχετικϊ με την πρόληψη τησ 
χρηςιμοπούηςησ του χρηματοπιςτωτικού ςυςτόματοσ για τη νομιμοπούηςη εςόδων από 
παρϊνομεσ δραςτηριότητεσ και τη χρηματοδότηςη τησ τρομοκρατύασ (ΕΕ L 309 τησ 
25.11.2005, ς. 15), η οπούα ενςωματώθηκε  ςτην εθνικό νομοθεςύα με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
6) παιδικό εργαςύα και ϊλλεσ μορφϋσ εμπορύασ ανθρώπων, όπωσ ορύζονται ςτο ϊρθρο 2 τησ 
Οδηγύασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαώκού Κοινοβουλύου και του Συμβουλύου τησ 5ησ Απριλύου 
2011, για την πρόληψη και την καταπολϋμηςη τησ εμπορύασ ανθρώπων και για την 
προςταςύα των θυμϊτων τησ, καθώσ και για την αντικατϊςταςη τησ απόφαςησ-πλαύςιο 
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλύου (ΕΕ L 101 τησ 15.4.2011, ς. 1), η οπούα ενςωματώθηκε ςτην 
εθνικό νομοθεςύα με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).  
β) Δεν μου ϋχει επιβληθεύ ποινό αποκλειςμού του ϊρθρου 74 του ν. 4412/2016 
γ) Δεν βρύςκομαι ςε καμύα από τισ περιπτώςεισ των παραγρϊφων 2.2.3.2 & 2.2.3.3 τησ 
αρ.Πρόςκληςησ 1497/2021 τησ Π.Ε. Αργολύδασ  
δ)  Πληρώ όλα τα απαιτούμενα κριτόρια επιλογόσ τησ αρ.Πρόςκληςησ 1497/2021 τησ 
Π.Ε.Αργολύδασ 
 

  
 

 

 (4) 

 
Ηκεξνκελία:  .. …./..…/2021 

 

Ο  Δειώλ 

 

 

 

(Υπνγξαθή) 

 
 
 

(1) Αλαγξάθεηαη από ηνλ ελδηαθεξόκελν πνιίηε ή Αξρή ή ε Υπεξεζία ηνπ δεκόζηνπ ηνκέα, πνπ απεπζύλεηαη ε αίηεζε. 

(2) Αλαγξάθεηαη νινγξάθσο.  

(3) «Όπνηνο ελ γλώζεη ηνπ δειώλεη ςεπδή γεγνλόηα ή αξλείηαη ή απνθξύπηεη ηα αιεζηλά κε έγγξαθε ππεύζπλε δήισζε ηνπ 

άξζξνπ 8 ηηκσξείηαη κε θπιάθηζε ηνπιάρηζηνλ ηξηώλ κελώλ. Εάλ ν ππαίηηνο απηώλ ησλ πξάμεσλ ζθόπεπε λα πξνζπνξίζεη ζηνλ 

εαπηόλ ηνπ ή ζε άιινλ πεξηνπζηαθό όθεινο βιάπηνληαο ηξίηνλ ή ζθόπεπε λα βιάςεη άιινλ, ηηκσξείηαη κε θάζεηξμε κέρξη 10 

εηώλ. 

(4) Σε πεξίπησζε αλεπάξθεηαο ρώξνπ ε δήισζε ζπλερίδεηαη ζηελ πίζσ όςε ηεο θαη ππνγξάθεηαη από ηνλ δεινύληα ή ηελ 

δεινύζα.  
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