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ΜΕΛΕΤΗ 1/2020 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 
 

 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, 

των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021.» 

 

ΕΙΔΟΣ: 

ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 

ΔΕΛΤΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ – ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ) 

 

CPV: 60172000-4  «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν 

με οδηγό» 

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

 

45.012,00 € ΜΕ ΦΠΑ 

ΑΝΕΥ ΦΠΑ: 36.300,00€ 

ΦΠΑ 24%: 8.712,00€ 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:   Φορέας χρηματοδότησης της 

παρούσας σύμβασης είναι ο Κοινωνικός Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Δέλτα. Η δαπάνη για την σύμβαση 

βαρύνει τον με Κ.Α.: 02.15.6413.004 «Μεταφορές 

νηπίων, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» 

σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού 

έτους 2020 και 2021 του Φορέα (Κοινωνικός Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Δέλτα.) Η παρούσα σύμβαση 

χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Ίδια Έσοδα του 

Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 
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Σελίδα 2 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Σ Ε Ι 

1. Συνοπτικό Διαγωνισμό σε ΕΥΡΩ με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική 

άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) για το έργο:  «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη 

μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από τις κατά τόπου κοινότητες Χαλάστρας και 

Ανατολικού στη σχολική μονάδα ΔΠΣ Κυμίνων και αντίστροφα», συνολικού προϋπολογισμού 45.012,00€ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% (CPV:60172000-4  «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό»), 

σύμφωνα με το αρ. 121 του ν/4416/2016. 

 

2. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης των 

διαδικασιών σύναψης συμβάσεων προμηθειών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ., στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, ΟΧΙ 

34 Σίνδος Θεσσαλονίκης, ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δέκα  (10) ημερών από την 

ημερομηνία δημοσίευσης της διακήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ όπως ορίζει το άρθρο 121 του Ν. 

4412/2016. Περίληψη της  παρούσας  Διακήρυξης  όπως  προβλέπεται  στην περίπτωση 16 της παραγράφου 

4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο http://et.diavgeia.gov.gr/ 

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ) και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού 

βάση του άρθρου 18 του Ν.4469/2017. 

3. Τόπος - Χρόνος διενέργειας διαγωνισμού: Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί από την Τριμελή  

Επιτροπή Διενέργειας  και  Αξιολόγησης  των  διαδικασιών  σύναψης  συμβάσεων  προμηθειών  του 

Κ.Π.Ο.Δ.Δ., στο Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, ΟΧΙ 34 Σίνδος Θεσσαλονίκης, στις 11 Σεπτεμβρίου 

2020, ημέρα Παρασκευή και  ώρα 11.00 π.μ.. Η  καταληκτική  ημερομηνία  παραλαβής  των  προσφορών 

είναι και η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Η προθεσμία παραλαβής  προσφορών ανέρχεται σε 

τουλάχιστον δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας  Διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ 

κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ Ν. 4412/2016. 

4. Αντικείμενο Σύμβασης: Η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που πληρούν 

τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από τις κατά τόπου 

κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού στη σχολική μονάδα ΔΠΣ Κυμίνων και αντίστροφα, για τις ημέρες 

λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών του σχολικού έτους 2020-2021 και από την έναρξη έως και 

την λήξη του, όπως αναφέρονται στη παρούσα διακήρυξη, συνολικού προϋπολογισμού 45.012,00€ 

(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) η οποία δαπάνη θα βαρύνει τον Προϋπολογισμό του Κοινωνικού 

Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα, ΚΑ 02.15.6413.004  «Μεταφορές νηπίων, των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών». Στις παραγράφους και τα Παραρτήματα που ακολουθούν  περιλαμβάνονται 

όλες οι απαραίτητες πληροφορίες σχετικά με τους γενικούς και ειδικούς όρους της διακήρυξης. 

5. Πρόσβαση στα έγγραφα: Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης υπάρχει στη  

διεύθυνση διαδικτύου www.dimosdelta.gr Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των 

εγγράφων της σύμβασης από το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού κ. Πάσπας Χρήστος κατά τις εργάσιμες 

ημέρες και ώρες, τηλ. 2310797175 (εσωτ. 1510). 

6. Υποδιαίρεση σε τμήματα: Η υπηρεσία δεν υποδιαιρείται σε τμήματα/δρομολόγια. Τα δρομολόγια 

ανέρχονται συνολικά σε ένα (1) και αντίστροφα και αναλύεται ως εξής: 
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ΦΠΑ 24% 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ 220 165,00 36.300,00 8.712,00 45.012,00 

 

Τα ανωτέρω δρομολόγια μπορούν να πραγματοποιηθούν με Λεωφορεία  
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Σελίδα 3 

7. Δικαίωμα συμμετοχής:   

Α. Έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που 

είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την  Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

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

Β. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρο 

8. Κριτήριο ανάθεσης: Κριτήριο ανάθεσης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά 

βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). 

9. Γλώσσα-Νόμισμα: Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα και το νόμισμα είναι σε ευρώ. 

10. Χρόνος ισχύος: Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 

11. Εγγυήσεις: Εγγύηση Συμμετοχής στον Διαγωνισμό 2% και εγγύηση καλής εκτέλεσης 5%. 

12. Εναλλακτικές προσφορές: Δεν γίνονται δεκτές. 

13. Διάρκεια Σύμβασης: Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται σε 220 σχολικές ημέρες και αρχίζει από την 

ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού μέχρι και τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 κατά τις 

ημέρες που διεξάγονται οι δραστηριότητες του Δ.Π.Σ. Κυμίνων. 

14. Τόπος παροχής υπηρεσιών: Στις κατά τόπου κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού προς τη σχολική 

μονάδα ΔΠΣ Κυμίνων και αντίστροφα. 

15. Χρηματοδότηση: Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Κοινωνικός Πολιτιστικός 

Οργανισμός Δήμου Δέλτα. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6413.004  «Μεταφορές 

νηπίων, των παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του 

οικονομικού έτους 2020 και 2021 του Φορέα (Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα.)  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Ίδια Έσοδα του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 

 

16. Ενστάσεις: Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε ημέρες (5) από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό 

φορέα. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του  

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι 

ημερομηνίες της δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της 

αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα, κατόπιν γνωμοδότησης της αρμόδιας 

Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα και στο άρθρο 221 του ν.4412/2016, εντός 

προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει και με 

ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του  Ν.  4412/2016. Στην περίπτωση της ένστασης 

κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν  την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών 

τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την 

κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) 

επί της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 

επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 

αποφασίζον διοικητικό όργανο (Περισσότερα βλ. άρθρο 3.4 της παρούσας). 
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Σελίδα 4 

17. Δημοσιεύσεις: Η παρούσα απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση α) στην ιστοσελίδα του 

Δήμου Δέλτα www.dimosdelta.gr και β) στον πίνακα ανακοινώσεων του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου 

Δέλτα.Τέλος, η Διακήρυξη αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ για τη λήψη ΑΔΑΜ και η Περίληψη στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

για ανάρτηση και  λήψη ΑΔΑ. 

 

 

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΥ 

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

 

 

                 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΛΒΑΤΖΗΣ 
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Σελίδα 5 

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΜΙΣΘΩΣΗ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ  ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ 

ΣΤΑΘΜΩΝ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ (ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ – 

ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ – ΚΥΜΙΝΩΝ) 

Περιεχόμενα 
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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

 

Επωνυμία Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα 

Ταχυδρομική διεύθυνση Όχι 34 

Πόλη Σίνδος, Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 57400 

Χώρα  Ελλάδα 

Κωδικός NUTS 522 

Τηλέφωνο 2310797175 

Φαξ 2310797953 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  Kpodd.dimoydelta@gmail.com 

Αρμόδιος για πληροφορίες Χρήστος Πάσπας 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dimodelta.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα και ανήκει στην Γενική 

Κυβέρνηση, Υποτομέας Ο.Τ.Α. 

 

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι οι διοικητικές υπηρεσίες για τη ρύθμιση των 

υγειονομικών, εκπαιδευτικών, πολιτιστικών και άλλων κοινωνικών υπηρεσιών, έκτος της κοινωνικής 

ασφάλισης. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

α)  Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική 

πρόσβαση στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσων (ΚΗΜΔΗΣ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ 

και στην διεύθυνση (URL) : www.dimosdelta.gr 

β)  Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες α) από το Τμήμα Διοικητικού-Οικονομικού, αναφορικά με 

την διαδικασία της διακήρυξης και τον σχεδιασμό και την κοστολόγηση των δρομολογίων. 

 

1.2 Στοιχεία Διαδικασίας-Χρηματοδότηση 

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με τη διαδικασία του συνοπτικού διαγωνισμού του άρθρου 117 του 

ν.4412/2016. 

 

Χρηματοδότηση της σύμβασης 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με Κ.Α.: 02.15.6413.004  «Μεταφορές νηπίων, των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 

2020 και 2021 του Φορέα. 

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Ίδια Έσοδα του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 
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1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων δημόσιας χρήσης, που 

πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από τις κατά 

τόπου κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού στη σχολική μονάδα Δ.Π.Σ. Κυμίνων και αντίστροφα, για τις 

ημέρες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. σχολικού έτους 2020-2021, με 

μέγιστο υπολογισμό 220 σχολικών ημερών. 

Η ανωτέρω ανάθεση υπηρεσίας μεταφοράς νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών χωρικής  

αρμοδιότητας Δήμου Δέλτα θα πραγματοποιηθεί με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο κατακύρωσης 

την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή). Ο συνολικός 

προϋπολογισμός της διακήρυξης ανέρχεται στο ποσό   των 45.012,00 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% 

και θα επιβαρυνθεί ο Προϋπολογισμός του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. ΚΑΕ: 02.15.6413.004  «Μεταφορές νηπίων, των 

παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών» 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων (CPV): 60172000-4  «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό» 

 

Α
/
Α 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜ
ΟΥ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟΜΗ 
«Α»ΠΛΗ 
«Δ»ΙΠΛΗ 

 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 

(ΗΜΕΡΕΣ) 

ΕΝΔΕΙΚΤΙ
ΚΟ 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟ

ΓΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 
Φ.Π.Α. 
24%) 

ΦΠΑ 24% 
ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ 220 165,00 36.300,00 8.712,00 45.012,00 

 

 
Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.012,00€ συμπεριλαμβανομένου, ΦΠΑ 24% 

(προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 36.300,00 €  ΦΠΑ: 8.712,00€ ) 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΝΕΥ ΦΠΑ 36.300,00 

ΦΠΑ 24% 8,712,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ + ΦΠΑ 45.012,00 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 45.012,00 

 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της έως και τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 με 

μέγιστο υπολογισμό 220 ημερών. 

Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του έναντι του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 

Δέλτα, σε περίπτωση που για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των 

υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η παροχή των 

συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Ι της παρούσας διακήρυξης. 

Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη προσφοράς βάσει 

τιμής (χαμηλότερη τιμή). 
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1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και τις κατ΄ εξουσιοδότηση 

αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως: 

 του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 

Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 

2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», 

 του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων 

και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 

ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  

 Του ν.4155/2013 (Α΄ 120) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες Διατάξεις», 

όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

 της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 

16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές»,  

 του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο» 

 Άρθρ. 221 παρ 3 &11α ν 4412/16 

 Άρθρ. 221 παρ. 11δ ν 4412/16 

 του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 

των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και 

άλλες διατάξεις”, 

 του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και στοιχεία”,  

 του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες” 

 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει 

 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 114/Α78-6-2006) αρ. 239-240 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 

 του ΦΕΚ 1258/Β/16-06-2011 όπως ισχύει  

 της με αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης «Ρύθμιση 

ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

 Τον  Ν.  4257/2014  (ΦΕΚ  93/Α)  , άρθρο  37  σύμφωνα  με  το  οποίο  οι  πολυετείς  δεσμεύσεις των  

ΟΤΑ Α και  Β Βαθμού εγκρίνονται με απόφαση από το αρμόδιο από τον Νόμο οριζόμενο όργανο με την 

οποία αναλαμβάνεται έκαστη υποχρέωση τέτοιου είδους. 

 Του   Π.Δ.   166/2003   «Προσαρμογή   της   ελληνικής   νομοθεσίας   στην   οδηγία   2000/35/29-6-2000   

για   την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές» (ΦΕΚ Α΄ 138/5-6-

2003). 

 Της Π.Ν.Π. 26/2015, (ΦΕΚ 102 τ. Α΄/26-8-2015) «Κατεπείγουσες ρυθμίσεις για την ομαλή λειτουργία 

των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης». 

Τις αποφάσεις: 

- Την  με  αρ.  Π1  2380/2012  Κοινής  Υπουργικής  Απόφασης  (Β’  3400)  «Ρύθμιση  των  ειδικότερων  

θεμάτων λειτουργίας   και   διαχείρισης   του   Κεντρικού   Ηλεκτρονικού   Μητρώου   Δημοσίων   

Συμβάσεων   του   Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων » 

- Την υπ.αριθ. Υ.Α. 13289/07-08-2015 (ΦΕΚ   Β΄   1716   /2015) «Καθορισμός ημερήσιων και 

εβδομαδιαίων νομαρχιακών και τοπικών εφημερίδων που έχουν τη δυνατότητα καταχώρησης 

δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 
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- Την με αριθμό 20977/2007 (ΦΕΚ 1673/τ.Β΄/23.8.2007) Κοινή Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και 

Επικρατείας με θέμα: «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του Ν. 3310/2005, όπως 

τροποποιήθηκε με το Ν. 3414/2005». 

- Της   με   αρ.   57654   (Β’   1781/23.5.2017)   Απόφασης   του   Υπουργού   Οικονομίας   και   

Ανάπτυξης «Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 

Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

Τα έγγραφα: 

1. Την υπ’ αριθ. 69/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. περί συγκρότησης 

τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.  

2. Την υπ’ αριθ. 70/2020 τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2020. 

3. Της υπ’ αριθ. 77/2019  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση Προϋπολογισμού 

οικονομικού έτους 2020» 

4. Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68390/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Μακεδονίας Θράκης με θέμα: «"Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 77/2019 αποφάσεως  του  

Διοικητικού Συμβουλίου». 

5. Το υπ' αριθ. πρωτ. Πρωτογενές Αίτημα 2398/26-08-20 (ΑΔΑΜ: 20REQ007225852) ποσού 

45.012,00€, 

6. Το υπ' αριθ. πρωτ. Ανάληψης Υποχρέωσης 2401/26-08-20 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΚΟΚΖΟ-Ε0Κ) (ΑΔΑΜ: 

20REQ007225995) ποσού 45.012,00€, 

7. Απόφαση για την «μεταφορά νηπίων, των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» η οποία 

εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 183. 

8. Την υπ’ αριθμ. 71/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. α) περί έγκρισης   

διενέργειας ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για 

τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021», προϋπολογισμού 

#45.012,00# ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

9. Την ανάγκη μεταφοράς νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021 

10. Την ανάγκη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για 

τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021» 

11. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων 

που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς 

και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 

φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν 

δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα, οδός ΌΧΙ 34’ Σίνδος, την 11/09/2020, ημέρα Παρασκεύ, ώρα 11:00 το πρωί, 

ενώπιον  της  αρμόδιας Επιτροπής Διαγωνισμού. 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η ημερομηνία διενέργειας του  διαγωνισμού, 

δηλαδή η 11/09/2020 και ώρα 11:00 το πρωί ύστερα από κανονική προθεσμία τουλάχιστον δεκα (10) 

ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της προκήρυξης της σύμβασης στο ΚΗΜΔΗΣ., σύμφωνα με το 

άρθρο 121 του Ν. 4412/2016, 

Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών θα ξεκινήσει η διαδικασία αποσφράγισης, ενώπιον της  Επιτροπής 

Διαγωνισμού. 

Αν, για λόγους ανωτέρας βίας, δεν διενεργηθεί η αποσφράγιση κατά την ορισθείσα ημέρα, η αποσφράγιση 

και η καταληκτική ημερομηνία αντίστοιχα μετατίθενται σε οποιαδήποτε άλλη ημέρα, με απόφαση του 

Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. Η απόφαση αυτή κοινοποιείται εγγράφως, δύο (2) τουλάχιστον 

εργάσιμες ημέρες πριν τη νέα ημερομηνία, σε όσους οικονομικούς φορείς έλαβαν τα έγγραφα της σύμβασης, 

και αναρτάται στην ιστοσελίδα του Δήμου Δέλτα. Αν και στη νέα αυτή ημερομηνία δεν καταστεί δυνατή η 

αποσφράγιση των προσφορών, μπορεί να ορισθεί και νέα ημερομηνία, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των 

διατάξεων των δύο προηγούμενων εδαφίων. 

Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν και με courier ή ταχυδρομείο, αλλά πρέπει να έχουν φτάσει στο 

πρωτόκολλο της υπηρεσίας έως την ανωτέρω ημέρα και ώρα. 

1.6 Δημοσιότητα 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 
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Η περίληψη της παρούσας διακηρύξεως όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παρ. 4 του άρθρου 2 του 

Ν.3861/2010, αναρτήθηκε στο διαδίκτυο (πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ), στον πίνακα ανακοινώσεων του 

Κ.Π.Ο.Δ.Δ. και σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του νομού βάση του άρθρου 

18 του Ν.4469/2017. 

Η διακήρυξη θα καταχωρηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση 

www.dimosdelta.gr  

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται με υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986, (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1) ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν, τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και 

της αρμοδιότητάς τους 

β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης, 

αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 

γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν 

χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 

νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλονται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν  

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα: 

1. Η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής 

2. Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 

3. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων 

4. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI: ΤΕΥΔ 

5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Δηλώσεις Συμμόρφωσης 

6. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

7. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών 

8. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ : Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς (ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) 

9. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII : Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών 

10. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX : Σχέδιο Σύμβασης 

11. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση 

στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ και στην 

διεύθυνση(URL) : www.dimosdelta.gr 

Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τον Υπάλληλο του Τμήματος Προμηθειών κ. Πάσπα Χρήστο 

αναφορικά με την διαδικασία της διακήρυξης και τον σχεδιασμό και την κοστολόγηση των δρομολογίων, 

τηλ. 2310 797 175 (1510 εσώτ.) 

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για 

την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό φορέα 

έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία που ορίζεται για 

την παραλαβή των προσφορών. 

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των αλλαγών. 

Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την προετοιμασία 

κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα  

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 

συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και 

δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 

(Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο. 

Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή 

τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη 

της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα 

συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις 
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διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει 

συνταχθεί το έγγραφο. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή μη- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν 

να υποβάλλονται στην Αγγλική, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

2.1.5 Εγγυήσεις 
Οι εγγυητικές επιστολές της παραγράφου 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 

στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και 

έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το 

Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο 

παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που 

λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ του η εγγύηση 

οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους 

εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ημερομηνία έκδοσης, β) 

τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό 

που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα 

υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε 

μέλος της ένωσης),  ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης 

παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, 

το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής 

διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο 

ισχύος της εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της 

εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον 

οποίο απευθύνεται και ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: 

Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών). 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής 

1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα 

και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 

α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 

β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση 

καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση 

Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και  

δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει 

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

2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν 

απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 

2.2.2. Εγγύηση συμμετοχής 

2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται  από 

τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής ποσοστού 2% 

του συνολικού κόστους του έργου εκτός ΦΠΑ 36.300,00€ (Ποσό εγγυητικής συμμετοχής 2%: 726,00€). 

Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο ότι η 

εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην ένωση. 

Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου 

ισχύος της προσφοράς του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, ήτοι μέχρι 390 ημέρες, άλλως η προσφορά 

20PROC007236219 2020-08-28



 

Σελίδα 14 

απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη  λήξη  της  προσφοράς, να  ζητά  από  τον προσφέροντα  

να  παρατείνει, πριν  τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 

 

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 

εκτέλεσης. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα  στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016. 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 

ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν 

προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για 

υπογραφή της σύμβασης. 

2.2.3. Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό) οικονομικός 

φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό  πρόσωπο)  ή 

σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 

ακόλουθους λόγους: 

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

λόγους: 

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

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην 

οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22ας Ιουλίου 2003,  για  την  καταπολέμηση  της  δωροδοκίας  στον  ιδιωτικό  τομέα  (ΕΕ  L  192 της 

31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού 

φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων  των  Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48),  η  οποία  κυρώθηκε  

με  το  ν. 2803/2000 (Α΄ 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, 

αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 

2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού 

συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της  

τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 

3691/2008 (Α΄ 166),  

στ) παιδική εργασία  και  άλλες   μορφές   εμπορίας   ανθρώπων,  όπως   ορίζονται   στο  άρθρο   2  της   

Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 

πρόληψη και την καταπολέμηση   της   εμπορίας   ανθρώπων   και   για   την   προστασία   των   θυμάτων   

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 

15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄215). Ο  οικονομικός 

φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική 

απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει  εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στους διαχειριστές. 

20PROC007236219 2020-08-28



 

Σελίδα 15 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά κατ’ 

ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του  

Διοικητικού Συμβουλίου. 

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

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 

απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη 

απόφαση. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε μια εκ των 

καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρούσας παραγράφου, υπό την προϋπόθεση ότι 

αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες 

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας 

 

2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) όταν ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 

εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την  εθνική 

νομοθεσία ή/και 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

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

του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική 

ασφάλιση. Δεν  αποκλείεται  ο  οικονομικός  φορέας,  όταν  έχει  εκπληρώσει  τις  υποχρεώσεις  του  είτε  

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων,  

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό 

για την καταβολή τους. 

ή/και 

γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος 

του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 

προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια  ελεγκτικά 

όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄266), όπως εκάστοτε  ισχύει,  

ως  «υψηλής»  ή  «πολύ  υψηλής» σοβαρότητας, οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  τρεις  (3)  

διενεργηθέντες  ελέγχους, ή ββ)  δύο  (2)  πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα 

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής  νομοθεσίας  που  αφορούν  την  

αδήλωτη  εργασία,  οι  οποίες  προκύπτουν  αθροιστικά  από  δύο  (2) διενεργηθέντες  ελέγχους.  Οι  υπό  

αα΄  και  ββ΄  κυρώσεις  πρέπει  να  έχουν  αποκτήσει  τελεσίδικη  και  δεσμευτική ισχύ. 

2.2.3.3. α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον 

συντρέχουν οι πιο κάτω επιτακτικοί λόγοι δημόσιου συμφέροντος : δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

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

παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των  εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό  που  οφείλεται  λόγω  αθέτησης  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  στην  καταβολή  

φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής  ασφάλισης  σε  χρόνο  κατά  τον  οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα  να  

λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την 

εκπνοή της προθεσμίας της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, 

οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
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(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία  πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε 

ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  Η 

αναθέτουσα αρχή  μπορεί  να   μην   αποκλείει   έναν   οικονομικό   φορέα   ο   οποίος   βρίσκεται   σε   μία   

εκ   των καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή,  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  αποδεικνύει  

ότι  ο  εν  λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις 

και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας, 

(γ)  υπάρχουν  επαρκώς  εύλογες  ενδείξεις  που  οδηγούν  στο  συμπέρασμα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  

συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 

δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν.  4412/2016 δεν 

μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του οικονομικού φορέα 

κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 

4412/2016, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 

(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 

στο πλαίσιο  προηγούμενης  δημόσιας  σύμβασης,  προηγούμενης  σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  

προηγούμενης σύμβασης   παραχώρησης   που   είχε   ως   αποτέλεσμα   την   πρόωρη   καταγγελία   της   

προηγούμενης   σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 

(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται 

για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει 

αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται 

κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας, 

(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη 

διαδικασία σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  εξ  αμελείας  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  

ενδέχεται  να  επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την 

ανάθεση, 

(θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα ότι έχει διαπράξει σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά του. 

Εάν  στις  ως  άνω  περιπτώσεις (α) έως (θ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 

αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

2.2.3.5. Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της  

διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή 

παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω περιπτώσεις. 

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

2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που 

έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού 

(αυτoκάθαρση).  Εάν  τα  στοιχεία  κριθούν  επαρκή,  ο  εν  λόγω  οικονομικός  φορέας  δεν  αποκλείεται  

από  τη διαδικασία  σύναψης  σύμβασης.  Τα  μέτρα  που  λαμβάνονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  

αξιολογούνται  σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή 

του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον   οικονομικό φορέα το σκεπτικό 

της απόφασης αυτής. 

Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με τελεσίδικη απόφαση, σε 

εθνικό επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν μπορεί 

να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω 

απόφαση. 

2.2.3.7. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή μη των επανορθωτικών μέτρων κατά την 

προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν. 

4412/2016.  
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2.2.3.8. Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 

του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισμού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία  

σύναψης  της σύμβασης. 

 

Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4. Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 

Οι οικονομικοί   φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία   σύναψης  της  παρούσας   σύμβασης   απαιτείται   

να ασκούν  εμπορική  ή  βιομηχανική  ή  βιοτεχνική  δραστηριότητα  συναφή  με  το  αντικείμενο  των  προς  

παροχή υπηρεσιών,  ήτοι  μεταφορά νηπίων. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος 

μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν   οποιαδήποτε   άλλη   απαίτηση   

ορίζεται   στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών 

φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες 

που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες  χώρες  που  δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  

έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς συμφωνίες   με   την   Ένωση   σε   θέματα   διαδικασιών   ανάθεσης   

δημοσίων   συμβάσεων,   απαιτείται   να   είναι εγγεγραμμένοι  σε  αντίστοιχα  επαγγελματικά  ή εμπορικά  

μητρώα.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί φορείς   απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι   στο  

οικείο  Βιοτεχνικό  ή   Εμπορικό  ή   Βιομηχανικό  Επιμελητήριο. 

Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφης, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη 

από τον υπεύθυνο του οικονομικού φορέα. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV-ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΕΙΣ -

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6) 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, η  Αναθέτουσα  Αρχή, δεν απαιτεί ελάχιστα επίπεδα χρηματοοικονομικής επάρκειας για τους 

οικονομικούς φορείς. 

 

2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται: 

α) να διαθέτουν τον απαιτούμενο στόλο οχημάτων για την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει 

αναγνωρισμένων  θέσεων), ο  οποίος είναι κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής  ασφάλειας  

και συμμορφούμενος σύμφωνα με κάθε είδους  προβλεπόμενη κάθε  φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή 

κανονιστική πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και 

αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των διατιθέμενων οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την 

περίοδο της σύμβασης 

β) να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα - πιστοποιητικά που να αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία 

των οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης μικρών 

μαθητών με εξάλειψη κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (άδεια 

κυκλοφορίας, πιστοποιητικό τεχνικού ελέγχου ΚΤΕΟ, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια Οδήγησης 

(εφόσον απαιτείται), Άδεια Μεταφορέα (εφόσον απαιτείται),  Ποινικό   Μητρώο   Οδηγών   –   Συνοδών,   

Πιστοποιητικό υγείας   βάσει   όσων αναφέρει  η  Υπουργική  Απόφαση  35797  (ΦΕΚ  Β  1199/11-4-2012)  

Οδηγών  –  Συνοδών)  τόσο  κατά  την  ημέρα διενέργειας  του  διαγωνισμού  (καταληκτική  ημερομηνία   

προσφορών)  όσο  και  κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσής της. 

γ)   Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα   οδήγησης   για   τη   διευκόλυνση   

της μεταφοράς ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που αναδειχτεί 

μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το απόσπασμα 

ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων.  

δ)  Ο  συμμετέχων  θα  πρέπει  να  εξασφαλίσει  ότι  ο  κάθε  οδηγός  θα  τηρεί  σχολαστικά  τον  Κώδικα  

Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των νηπίων 

(έλεγχος ζώνης ασφαλείας). 
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2.2.7 Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Οι οικονομικοί φορείς για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης δεν οφείλουν να προσκομίσουν 

κανένα παραστατικό 

 

2.2.8   Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον  αφορά  τα  κριτήρια  σχετικά  με την τεχνική  και  επαγγελματική 
ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής 
φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους 
τους αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται.  
Ειδικά, όσον αφορά  στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών 
και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ 
του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, 
μπορούν να  στηρίζονται  στις  ικανότητες  άλλων  φορέων,  μόνο,  εάν  οι  τελευταίοι  θα  εκτελέσουν  τις  
εργασίες  ή  τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με  την  απαιτούμενη  με  τη  διακήρυξη  οικονομική  και  χρηματοοικονομική  επάρκεια,  οι  εν  
λόγω  οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την 
εκτέλεση της σύμβασης. Υπό   τους   ίδιους   όρους   οι   ενώσεις   οικονομικών   φορέων   μπορούν   να   
στηρίζονται   στις   ικανότητες   των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων. 
 

2.2.9   Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 
 

2.2.9.1  Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς  προκαταρκτική  απόδειξη  ότι  οι  προσφέροντες  οικονομικοί  φορείς:  α)  δεν  βρίσκονται  σε  μία  

από  τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των παραγράφων 

2.2.4 & 2.2.6 της παρούσης, προσκομίζουν κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως  δικαιολογητικό  

συμμετοχής,  το προβλεπόμενο  από  το  άρθρο  79  παρ.  1  και  3  του  ν.  4412/2016  Τυποποιημένο  

Έντυπο  Υπεύθυνης  Δήλωσης (ΤΕΥΔ) (ΥΑ 158/2016_ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016), σύμφωνα με το 

επισυναπτόμενο στην παρούσα Παράρτημα ΙΙΙ-ΤΕΥΔ, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, 

με τις συνέπειες του ν. 1599/1986.  

Το  ΤΕΥΔ  καταρτίζεται  από  τις  αναθέτουσες  αρχές  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου  του  

Παραρτήματος  της Απόφασης 158/2016 της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες 

οικονομικούς φορείς σύμφωνα με  τις  οδηγίες  της  Κατευθυντήριας  Οδηγίας  15/2016  (ΑΔΑ:  

ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ).  Το  ΤΕΥΔ  σε  επεξεργάσιμη  μορφή είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της 

ΕΑΑΔΗΣΥ (www.eaadhsy.gr) και (www.hsppa.gr). 

Το  ΤΕΥΔ   μπορεί   να   υπογράφεται   έως   δέκα   (10)   ημέρες πριν την   καταληκτική   ημερομηνία   

υποβολής   των προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι 

μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το  οποίο είναι  δυνατό  να  φέρει  μόνο  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  

εκπροσώπου του οικονομικού  φορέα  ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων   που   είναι   μέλη   του   διοικητικού,   

διευθυντικού   ή   εποπτικού   οργάνου   του   ή   έχουν   εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτόν. 

Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 

ισχύον καταστατικό   ή   το   πρακτικό   εκπροσώπησής   του   κατά   το   χρόνο   υποβολής   της   

προσφοράς   ή   το   αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ένωση  οικονομικών  φορέων,  το  Τυποποιημένο  Έντυπο  

Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης 

 

2.2.9.2  Αποδεικτικά μέσα- Δικαιολογητικά Κατακύρωσης 

Α. Το  δικαίωμα  συμμετοχής  των  οικονομικών  φορέων  και  οι  όροι  και  προϋποθέσεις  συμμετοχής  

τους,  όπως ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.8,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της  
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προσφοράς,  κατά  την  υποβολή των  δικαιολογητικών  της  παρούσας  παραγράφου  και  κατά  τη  σύναψη  

της  σύμβασης  στις  περιπτώσεις  του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων 

φορέων, σύμφωνα   με   την   παράγραφό   2.2.8. της   παρούσας,   οι   φορείς   στην   ικανότητα   των   

οποίων   στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν 

συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της   παραγράφου   2.2.3   της   παρούσας   και   ότι   πληρούν   τα   

σχετικά   κριτήρια   επιλογής   κατά   περίπτωση (παράγραφοι 2.2.5 και 2.2.8). 

Ο  οικονομικός  φορέας  υποχρεούται  να  αντικαταστήσει  έναν  φορέα  στην  ικανότητα  του  οποίου  

στηρίζεται, εφόσον  ο  τελευταίος  δεν πληροί  το  σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον  οποίο  συντρέχουν  

λόγοι  αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά  

στοιχεία,  αν  και στο   μέτρο   που   η   αναθέτουσα   αρχή   έχει   τη   δυνατότητα   να   λαμβάνει   τα   

πιστοποιητικά   ή   τις   συναφείς πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση  δεδομένων  

σε  οποιοδήποτε  κράτος  -  μέλος  της Ένωσης, η οποία   διατίθεται δωρεάν, όπως  εθνικό μητρώο   

συμβάσεων,   εικονικό   φάκελο   επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα 

προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο 

Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλουν  δικαιολογητικά,  όταν  η  αναθέτουσα  αρχή  

που  έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν. 

Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 

• οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν  συνταχθεί  

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

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

την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του γνησίου της 

υπογραφής τους. 

 

Β. 1. Για  την  απόδειξη  της  μη  συνδρομής  των  λόγων  αποκλεισμού  της  παραγράφου  2.2.3  οι  

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά: 

α)  για  την  παράγραφο  2.2.3.1  απόσπασμα  του  σχετικού  μητρώου,  όπως  του  ποινικού  μητρώου  ή,  

ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-

μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από  το 

οποίο προκύπτει ότι πληρούνται  αυτές  οι  προϋποθέσεις,  που  να  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  

από  την  υποβολή  του.  Η υποχρέωση  προσκόμισης  του  ως  άνω  αποσπάσματος  αφορά  και  στα  μέλη  

του  διοικητικού,  διευθυντικού  ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που 

έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων  ή  ελέγχου  σε  αυτό  κατά  τα  ειδικότερα  αναφερόμενα  

στην  ως  άνω  παράγραφο  2.2.3.1.  Επίσης  σε περίπτωση  που  ο  οικονομικός  φορέας  δηλώσει   ότι   θα  

χρησιμοποιήσει   οδηγό/ούς,  συνοδό/ούς, θα επισυνάψει απόσπασμα ποινικού μητρώου και για τον 

οδηγό/ούς , συνοδό/ούς αυτόν/ούς.  

β.α) για  την  παράγραφο  2.2.3.2 πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  την  αρμόδια  αρχή  του  οικείου 

κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του 

από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές  

κοινωνικής ασφάλισης  (επικουρικής και κύριας)  και  ως  προς  τις  φορολογικές  υποχρεώσεις  τους. 

(ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ). 

 

Ειδικά  για  τις  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.2 α.,  πέραν  του  ως  άνω  πιστοποιητικού,  

υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση  του προσφέροντος  ότι  δεν έχει  εκδοθεί  δικαστική ή  διοικητική  

απόφαση  με τελεσίδικη  και δεσμευτική  ισχύ  για  την  αθέτηση  των  υποχρεώσεών  του  όσον  αφορά  

στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 

 

Για  τις  περιπτώσεις  του  άρθρου  2.2.3.2  γ  της  παρούσας, πιστοποιητικό  από  τη  Διεύθυνση  

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί έως τρεις 

(3) μήνες πριν από την υποβολή  του  από  το  οποίο  να  προκύπτουν  οι  πράξεις  επιβολής  προστίμου  που  

έχουν  εκδοθεί  σε  βάρος  του οικονομικού   φορέα   σε   χρονικό   διάστημα   δύο   (2)   ετών   πριν   από   

την   ημερομηνία   λήξης   της   προθεσμίας υποβολής προσφοράς.  Μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση 

του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του  οικονομικού φορέα, 

χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του πιστοποιητικού. 
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γ.α) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄, πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του 

οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην 

περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την 

υποβολή του. Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα πιστοποιητικά ότι 
δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό  συμβιβασμό  ή  υπό  αναγκαστική  διαχείριση  ή  ότι  δεν  έχουν  

υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης, εκδίδονται  από  το  αρμόδιο  πρωτοδικείο  της  έδρας  του  

οικονομικού  φορέα.  Το  πιστοποιητικό   ότι  το  νομικό πρόσωπο  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  

δικαστική  απόφαση  εκδίδεται  από  το  οικείο  Πρωτοδικείο  της έδρας  του  οικονομικού  φορέα,  το  

δε  πιστοποιητικό  ότι  δεν  έχει  τεθεί  υπό  εκκαθάριση  με  απόφαση  των εταίρων  εκδίδεται  από  το  

Γ.Ε.Μ.Η.,  σύμφωνα  με  τις  κείμενες  διατάξεις,  ως  κάθε  φορά  ισχύουν.  Τα  φυσικά πρόσωπα 

(ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 

γ.β) Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους  

εγκατεστημένους στην Ελλάδα οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής 

πλατφόρμας της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  Εσόδων  (με  εκτύπωση  της  καρτέλας  «Στοιχεία  

Μητρώου/επιχείρησης»  όπως  αυτά  εμφανίζονται στο taxisnet). 

 

Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το 

έγγραφα ή τα  πιστοποιητικά  αυτά  δεν  καλύπτουν  όλες  τις  περιπτώσεις  που  αναφέρονται  στις  

παραγράφους  2.2.3.1  και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα 

έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται   από  ένορκη   βεβαίωση  ή,  στα   κράτη   -   μέλη  

ή   στις  χώρες   όπου   δεν   προβλέπεται   ένορκη βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  

ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  

εμπορικού  οργανισμού  του  κράτους  -  μέλους  ή  της  χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 

εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.  

 

Οι  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  παρέχουν,  όπου  κρίνεται  αναγκαίο,  επίσημη  δήλωση  στην  οποία  

αναφέρεται  ότι δεν   εκδίδονται   τα   έγγραφα   ή   τα   πιστοποιητικά  της   παρούσας   παραγράφου   ή   ότι   

τα   έγγραφα   αυτά   δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 

2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην  περ.  β΄  της  παραγράφου  2.2.3.4.  Οι  επίσημες  δηλώσεις  

καθίστανται  διαθέσιμες  μέσω  του  επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 

του ν. 4412/2016.  

 

γ.δ)  Για  τις  λοιπές  περιπτώσεις  της  παραγράφου  2.2.3.4,  υπεύθυνη  δήλωση  του  προσφέροντος  

οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο λόγοι 

αποκλεισμού. (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4) 

δ) για την παράγραφο 2.2.3.9. υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ότι δεν έχει εκδοθεί 

σε βάρος  του  απόφαση  αποκλεισμού,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  74  του  ν.  4412/2016.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  

IV  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5) 

 

B.2.  Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη   καταλληλότητας   για   την   άσκηση 

επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

 

α) πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης.  

Οι οικονομικοί   φορείς   που   είναι   εγκατεστημένοι   σε   κράτος   μέλος   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης   

προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση  του  αντίστοιχου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  μητρώου  του  

Παραρτήματος  XI  του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή 

τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, 

το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις 

χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,  από  υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  

αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής, συμβολαιογράφου  ή  αρμόδιου  επαγγελματικού  ή  εμπορικού  

οργανισμού  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας όπου   είναι εγκατεστημένος   ο   οικονομικός   φορέας   

ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του 

αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Οι εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν  βεβαίωση  εγγραφής  στο  

Βιομηχανικό  ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο (ανάλογα σε ποιο Επιμελητήριο είναι 

εγγεγραμμένοι). 

Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 

(απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, 
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εφόσον έχουν εκδοθεί έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  τους,  εκτός  αν,  

σύμφωνα  με  τις  ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση έγγραφης, αυτό δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη 

από τον υπεύθυνο του οικονομικού φορέα.  (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  IV  –  ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ – 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6). 

 

Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου 2.2.5 οι 

οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν αποδεικτικά ότι πληρούν τα ελάχιστα κριτήρια 

οικονομικής επάρκειας.  

 

Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν: 

Α)  Φωτοαντίγραφο  της  Άδειας  κυκλοφορίας  ή  των  Αδειών  Κυκλοφορίας   των   λεωφορείων, που 

θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 

Β) Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο  (όπου  απαιτείται  δηλ.  σε  περίπτωση  ιδιωτικού  ΚΤΕΟ) του  

πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα προς 

χρήση λεωφορεία διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των νηπίων.  

Γ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας 

στην οποία   θα   αναγράφονται   οι   αριθμοί   κυκλοφορίας   των   ασφαλισμένων   οχημάτων   καθώς   και   

το   διάστημα ασφάλισης τους. 

Δ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης  (και  των  λοιπών  οδηγών  εφόσον  δηλωθεί  

ότι  θα χρησιμοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας 

προσφορών. 

Ε) Φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας Οδήγησης για  τους  οδηγούς των  Λεωφορείων εφόσον 

απαιτείται  τέτοια άδεια και Ειδική  Άδεια  Μεταφορέα εφόσον  απαιτείται  τόσο  κατά  την  ημέρα  

καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών. 

Διευκρινίζεται  ότι  οι  όροι  λεωφορείο  (μεγάλο-μικρό) έχουν  την έννοια  όπως  αυτή  αναλύεται στην  

παράγραφο  2α  του  παραρτήματος  της  αριθμ.  50025/19-9-2018  (ΦΕΚ  4217  Β΄/26-9-2018) ΚΥΑ. 

Επίσης, υπενθυμίζεται ότι δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται 

υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

ΣΤ) προληπτικός ιατρικός έλεγχος των συνοδών για τη μεταφορά νηπίων καθορίζεται από τις 

διατάξεις του άρθρου  3  της  αριθμ.  Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017  (ΦΕΚ  3758/τ.Β’/25-10-2017)  

απόφασης  του Υπουργού Υγείας. 

 

Οι οδηγοί των μεταφορικών μέσων πρέπει να είναι υγιείς (ικανοί για οδήγηση) με βάση τις ιατρικές 

εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική νομοθεσία. 

 

Β.5. Για την απόδειξη της συμμόρφωσής τους με πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης της παραγράφου 2.2.7 οι οικονομικοί φορείς δεν απαιτείται να προσκομίσουν 

αποδεικτικά. 

Β.6.  Για  την  απόδειξη  της  νόμιμης  εκπροσώπησης,  στις  περιπτώσεις  που  ο  οικονομικός  φορέας  είναι  

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

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

το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί  έως  τριάντα  (30)  εργάσιμες  ημέρες  πριν  από  την  υποβολή  του. Στις  

λοιπές  περιπτώσεις  τα  κατά περίπτωση  νομιμοποιητικά έγγραφα  νόμιμης  εκπροσώπησης  (όπως  

καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε  περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική 

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

εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.  

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

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

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

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

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

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

να ισχύουν κατά την υποβολή τους. Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά 

τη νομοθεσία της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  

δήλωση του  νόμιμου  εκπροσώπου,  από  την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη νόμιμη 

σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα. 

Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της 

πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών. 
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Από  τα  ανωτέρω  έγγραφα  πρέπει  να προκύπτουν  η νόμιμη  σύσταση  του  οικονομικού  φορέα, όλες  οι  

σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την 

ημερομηνία διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα  υπογραφής  κλπ.),  τυχόν  

τρίτοι,  στους  οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών 

του οργάνου διοίκησης/νόμιμου εκπροσώπου. 

 

Β.7. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που προβλέπονται από τις 

εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισμούς πιστοποίησης που 

συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του 

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό 

εγγραφής εκδιδόμενο  από  την  αρμόδια  αρχή  ή  το  πιστοποιητικό  που  εκδίδεται  από  τον  αρμόδιο  

οργανισμό πιστοποίησης. 

Στα  πιστοποιητικά  αυτά  αναφέρονται  τα  δικαιολογητικά  βάσει  των  οποίων  έγινε  η  εγγραφή  των  εν  

λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω 

κατάλογο.  

Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους οργανισμούς ή το 

πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης, συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον 

αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό. 

Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους απαλλάσσονται από την 

υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. 

 

Β.8. Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα 

παραπάνω, κατά περίπτωση   δικαιολογητικά,   για   κάθε   οικονομικό   φορέα   που   συμμετέχει   

στην   ένωση,   σύμφωνα   με   τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 

Β.9. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με  την παράγραφο  2.2.8  για  την απόδειξη  ότι  θα  έχει  στη  διάθεσή  του τους  αναγκαίους  

πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Οι υπεύθυνες δηλώσεις υπογράφονται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι 

νομικό πρόσωπο, οι υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) και δεν 

απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Σχετικά με την κατάργηση της υποχρέωσης υποβολής πρωτοτύπων ή επικυρωμένων αντιγράφων εγγράφων 

σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων διευκρινίζονται τα εξής: 

1. Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων: Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  

ακριβών  αντιγράφων  των  δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2 

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  Σημειωτέων  ότι  η  παραπάνω  ρύθμιση  δεν  καταλαμβάνει  τα  συμβολαιογραφικά  έγγραφα  

(λ.χ.  πληρεξούσια, 

ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.), για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής κεκυρωμένων αντιγράφων. 

2. Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων: Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 

που έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι αυτά είναι νομίμως επικυρωμένα από την αρμόδια αρχή της 

χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων 

(Ν4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται  και  εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  

συγκεκριμένη  επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της Χάγης) ή άλλες 

διακρατικές συμφωνίες (βλ. και σημείο 6.2.) 

3. Απλά αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων: 

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα οποία έχουν επικυρωθεί από 

δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν 4194/2013), καθώς και ευκρινή 

φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της 

παρ. 2 του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.  

4. Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα 

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των  δικαιολογητικών  εγγράφων, εφόσον 

υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους 

 

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης 

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή). 
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2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών 

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στο 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης , 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΤΕΥΔ, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV: Δηλώσεις Συμμόρφωσης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙI: Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΧ: Σχέδιο Σύμβασης, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Χ: ΚΥΡΩΣΕΙΣ –ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ της Διακήρυξης 

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από 

όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της   ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών  

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη στην Ελληνική Γλώσσα, (άρθρο 96, Ν.4412/2016). Οι φάκελοι των 

προσφορών υποβάλλονται μέσα στην προθεσμία του άρθρου 1.5 είτε (α) με κατάθεσή τους στην Επιτροπή  

Διαγωνισμού στα γραφεία των Διοικητικών Υπηρεσιών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου 

Δέλτα, οδός ΌΧΙ 34’ Σίνδος, είτε  (β) με courier ή ταχυδρομείο προς  την  αναθέτουσα  αρχή. Οι φάκελοι  

προσφοράς  γίνονται  δεκτοί  εφόσον  έχουν  πρωτοκολληθεί  στο πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής που 

διεξάγει τον διαγωνισμό, το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα του διαγωνισμού, όπως ορίζονται στο 

άρθρο 1.5 της παρούσας. Η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των 

προσφορών που αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους. Δεν θα 

παραληφθούν φάκελοι ή άλλα έγγραφα από οποιοδήποτε ταχυδρομικό κατάστημα, ακόμα κι αν η 

αναθέτουσα αρχή ειδοποιηθεί εγκαίρως. 

Για τις προσφορές των οικονομικών φορέων που είναι κάτοχοι Λεωφορείων το έντυπο της Οικονομικής 

Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία που αναφέρονται όπως παρακάτω. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). 

 
2.4.2.2. Οι προσφορές υποβάλλονται μέσα σε ένα ενιαίο σφραγισμένο φάκελο (κυρίως φάκελος), στον 

οποίο πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα ακόλουθα: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα.  

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, Αριθμός τηλεφώνου, fax, email) 

2. Τον Αποδέκτη:  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΌΧΙ 34’, ΣΙΝΔΟΣ 

(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) 

3.Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, 

για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021»  

(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2403/27-08-2020, 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

4. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 
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2.4.2.3. Ο ανωτέρω Ενιαίος Σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να περιέχει τα εξής: 

α) Έναν ξεχωριστό σφραγισμένο (υπο)φάκελο, με την ένδειξη «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ   ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» κατά  τα  οριζόμενα  στο  άρθρο  2.4.3. Αν τα τεχνικά  στοιχεία  της  προσφοράς  

δεν  είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται 

χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με τις ίδιες ενδείξεις. 

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά που αποτελούν το περιεχόμενο του υποφακέλου: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (παρ.  2.4.3) θα  τοποθετηθούν  μέσα  σε  καλά  

σφραγισμένο  φάκελο  Α4 (υποφάκελο), στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email) 

2. Τον Αποδέκτη: 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΌΧΙ 34’, ΣΙΝΔΟΣ 

(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) 

3.Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, 

για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021 

(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2403/27-08-2020, 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

4. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

και  

β)  Έναν  ξεχωριστό  σφραγισμένο  (υπο)φάκελο  (κλεισμένος  με  τρόπο  που  δε   μπορεί  να  ανοιχθεί  

χωρίς  να καταστεί  τούτο  αντιληπτό  επί  ποινή  αποκλεισμού),  με  την  ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  

ΠΡΟΣΦΟΡΑ», ο οποίος περιέχει τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 

2.4.4 της παρούσας. Ειδικότερα, Τα  δικαιολογητικά  που  αποτελούν  το  περιεχόμενο  του  υποφακέλου:  

«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ» (παρ.   2.4.4.) θα τοποθετηθούν   μέσα   σε   καλά   σφραγισμένο   

φάκελο   Α4 (υποφάκελο), στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία γράμματα: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχρυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email) 

2. Τον Αποδέκτη: 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΌΧΙ 34’, ΣΙΝΔΟΣ 

(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) 

3.Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, 

για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021»  

(ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ 2403/27-08-2020, 01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

4. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: 11/09/2020 και ώρα 11:00 π.μ. 

 
2.4.2.4. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιοδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής του άρθρου 1.5 της παρούσας, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται 

στην Επιτροπή Διαγωνισμού κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 3.1.1 της παρούσας 

 
2.4.2.5. Για τυχόν προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, η Επιτροπή Διαγωνισμού σημειώνει στο 

πρακτικό της την εκπρόθεσμη υποβολή (ημερομηνία και ακριβή ώρα που περιήλθε η προσφορά στην 

κατοχή της ή που παρελήφθη η συστημένη επιστολή από την αναθέτουσα αρχή ή που κατατέθηκε στο 

πρωτόκολλο της αναθέτουσας αρχής) και τις απορρίπτει ως μη κανονικές. Προσφορές ή αιτήσεις 

συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν 

αντιστοίχως (βλ. άρθρο 96 παρ. 5 Ν. 4412/2016). 

 
2.4.2.6. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή, σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
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2.4.2.7. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από  εκπρόσωπό τους 

νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος  

της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, 

καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

 
2.4.2.8.  Οι  προσφορές  δεν  πρέπει  να  έχουν  ξέσματα,  σβησίματα,  προσθήκες,  διορθώσεις.  Εάν  

υπάρχει  στην προσφορά   οποιαδήποτε   διόρθωση,   αυτή   πρέπει   να   είναι   καθαρογραμμένη   και   

μονογραμμένη   από   τον προσφέροντα, η δε Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης του Διαγωνισμού     

πρέπει κατά τον έλεγχο να καθαρογράψει,  μονογράψει  και  σφραγίσει  την  διόρθωση  αυτή. Η προσφορά  

απορρίπτεται  όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της   

Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των προσφορών. 
 
2.4.2.9  Από  τον  προσφέροντα  σημαίνονται  τα  στοιχεία  εκείνα  της  προσφοράς  του  που  έχουν  

εμπιστευτικό χαρακτήρα,  σύμφωνα   με  τα  οριζόμενα   στο  άρθρο   21  του  ν.  4412/16  .   Εφόσον   ένας   

οικονομικός  φορέας χαρακτηρίζει  πληροφορίες  ως  εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  

απορρήτου,  στη  σχετική δήλωσή  του,  αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  

πράξεις  που  επιβάλλουν  την εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας. 

Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις προσφερόμενες 

ποσότητες, την οικονομική  προσφορά  και  τα  στοιχεία  της  τεχνικής  προσφοράς  που  χρησιμοποιούνται  

για  την αξιολόγησή της. 

 
2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής- Τεχνική Προσφορά» 
 
2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη διαγωνιστική διαδικασία 

περιλαμβάνουν: 

Α)  ΤΟ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ  ΔΗΛΩΣΗΣ  (Τ.Ε.Υ.Δ.),  όπως   προβλέπεται   

στην   παρ.  4  του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.9.1 της παρούσας 

διακήρυξης. Οι προσφέροντες συμπληρώνουν  το  σχετικό  πρότυπο  ΤΕΥΔ  το  οποίο  αποτελεί  

αναπόσπαστο  τμήμα  της  διακήρυξης  (Παράρτημα III-ΤΕΥΔ) (Υπογεγραμμένο και σφραγισμένο) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας συμπληρώνει ένα (1) μόνο ΤΕΥΔ για το σύνολο των 

Τμημάτων/δρομολογίων για τις οποίες θα καταθέσει προσφορά. 

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

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση. 

Προσοχή: Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 ως 

εξής: 

«Άρθρο 79Α 

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης 

1.Κατά την υποβολή του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, είναι δυνατή, 

με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι  μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό  πρόσωπο 

να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για   συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 
3. Το παρόν άρθρο εφαρμόζεται και για την υπογραφή του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων 

(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

Επισημαίνεται ότι η ανωτέρω δυνατότητα εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του οικονομικού 

φορέα. Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 

4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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Β) εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με τo άρθρο 72 του Ν.4412/2016 και τις παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 

της παρούσας διακήρυξης. 

 

Γ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 ΤΟΥ Ν.1599/1986, δέσμευσης τήρησης αρχών (βλ.παρ.1.7) (βλ. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1). (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) μόνο Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο 

του οποίου θα καταθέσει προσφορά. 

 

Δ) ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 ΤΟΥ Ν.1599/1986 (Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2) 

(ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) μόνο Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο 

του οποίου θα καταθέσει προσφορά. 

 

Ε) ΕΦΟΣΟΝ ΥΦΙΣΤΑΝΤΑΙ ΔΕΥΤΕΡΕΥΟΥΣΕΣ ΕΛΛΕΙΨΕΙΣ ΚΤΕΟ: ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 

ΤΟΥ Ν.1599/1986  (Βλ.ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3). (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΗ ΚΑΙ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΗ). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει μία (1) μόνο Υπεύθυνη Δήλωση για το σύνολο 

του οποίου θα καταθέσει προσφορά περιλαμβάνοντας στην ανωτέρω υπεύθυνη δήλωση όλα τα 

αυτοκίνητα που έχουν πρόβλημα δευτερευουσών ελλείψεων και θα χρησιμοποιηθούν για την παρούσα 

σύμβαση. 

 

ΣΤ) Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ 

KAI ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών 

Προδιαγραφών για το σύνολο του οποίου θα καταθέσει προσφορά. 

 

Ζ) ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V) (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ). 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς για το 

σύνολο του οποίου θα καταθέσει προσφορά. 

 

Η) Φωτοαντίγραφο της Άδειας κυκλοφορίας ή των Αδειών Κυκλοφορίας των λεωφορείων που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση των δρομολογίων. 

 

Θ) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα (όπου απαιτείται δηλ. σε περίπτωση ιδιωτικού ΚΤΕΟ) του 

πρόσφατου φύλλου του τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο, από τα οποία να προκύπτει ότι τα διατιθέμενα προς 

χρήση λεωφορεία διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των νηπίων. 

 

Ι) Επικυρωμένα φωτοαντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή βεβαίωση της ασφαλιστικής εταιρείας 

στην οποία θα αναγράφονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των ασφαλισμένων οχημάτων καθώς και το   

διάστημα ασφάλισης τους. 

 

Κ) Φωτοαντίγραφο της Άδειας ή των Αδειών Οδήγησης (και των λοιπών οδηγών εφόσον δηλωθεί ότι θα 

χρησιμοποιηθούν) οι οποίες θα είναι σε ισχύ τόσο κατά την ημέρα καταληκτικής ημερομηνίας προσφορών. 

 

Λ)  Φωτοαντίγραφο της Ειδικής Άδειας Οδήγησης για τους οδηγούς των Λεωφορείων εφόσον απαιτείται 

τέτοια άδεια και Ειδική Άδεια Μεταφορέα εφόσον απαιτείται οι οποίες θα είναι σε ισχύ. 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) μόνο δικαιολογητικό των περιπτώσεων 

(η,θ,ι,κ,λ,) για το σύνολο του οποίου θα καταθέσει προσφορά. 

 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΙΚΑ: Ο υποφάκελος «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΤΕΧΝΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ» θα πρέπει  να περιλαμβάνει τα δικαιολογητικά α,β,γ,δ,ε,στ,ζ,η,θ,ι,κ & λ (καθώς και τα 

όσα αναφέρονται στη 2.4.3.2) 

Η επικύρωση των εγγράφων θα γίνεται σύμφωνα με τα οριζόμενα του άρθρου 1 του N.4250/2014 

«Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του 

Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις (74/Α’/26-03-

2014).  
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Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά 

περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016. 

 
2.4.3.2 Τεχνική Προσφορά 

H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν τεθεί από 

την αναθέτουσα αρχή με το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ I, 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ της Διακήρυξης, περιγράφοντας ακριβώς πώς οι 

συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα έγγραφα και 

δικαιολογητικά, βάσει  των οποίων θα αξιολογηθεί η καταλληλόλητα των προσφερόμενων υπηρεσιών, με 

βάση το κριτήριο  ανάθεσης, σύμφωνα με τα αναλυτικώς αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I,  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ V & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VΙ) 

Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή 

υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν. 

 
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών 

προσφορών. 

Οικονομική Προσφορά συντάσσεται με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης η  πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή) σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII-ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ) της διακήρυξης: 

Α. Τιμές: Προσφορά με την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής 

(χαμηλότερη τιμή) 

Το έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) θα συμπληρωθεί με τα στοιχεία που 

αναφέρονται όπως παρακάτω. 

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ: Στο Έντυπο της Οικονομικής Προσφοράς (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) θα συμπληρώσει ως τιμή 

προσφοράς (ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΚΟΣΤΟΣ ΔΙΠΛΟΥ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ). 

 

Για να αποφευχθούν λάθη θα πρέπει να δοθεί η απαραίτητη προσοχή ΣΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ 

ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ  

• Αν το τρίτο ψηφίο μετά το κόμμα είναι 5 ή 6 ή 7 ή 8 ή 9, αυξάνουμε κατά μια μονάδα το δεύτερο ψηφίο 

μετά το κόμμα. Π.χ. το 164,826 στρογγυλοποιείται σε 164,83 

• Αν το τρίτο ψηφίο μετά το κόμμα είναι 0 ή 1 ή 2 ή 3 ή 4, αφήνουμε τα ψηφία του αριθμού όπως είναι 

μέχρι  και  το  δεύτερο  ψηφίο  μετά  το  κόμμα  και  αφαιρούμε  όλα  τα  υπόλοιπα  ψηφία.  Π.χ.  164,842 

στρογγυλοποιείται σε 164,84 

 

Άρα, στον Υποφάκελο με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που θα προσκομιστεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή θα πρέπει να περιλαμβάνεται: 

 

Α) ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) (ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ ΚΑΙ 

ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ) 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ: Ο κάθε προσφέροντας προσκομίζει ένα (1) ΈΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙΙ) . 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον 

τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20 %. 

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται 

πλην των προβλεπόμενων στην υπ’ αριθ. 50025/2018 ΚΥΑ. 

Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται 

σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη 

της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που 

καθορίζεται και τεκμηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι & Ι1) - Αναλυτική 

Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της παρούσας διακήρυξης. 

 
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών 
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα δώδεκα  

(12) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. 
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Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται. 

Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα  

αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 2.2.2. της παρούσας, κατ' ανώτατο 

όριο για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. 

Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα 

αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 

περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι 

οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη  διαδικασία  μπορούν  να  επιλέξουν  είτε  να  παρατείνουν  την  

προσφορά  και  την  εγγύηση  συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω 

ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. 

Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρατείναν τις προσφορές τους και 

αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς. 

Σε περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το 

δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη 

διαδικασία είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 

 
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών 
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 

α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται πιο πάνω και 

συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 2.4.2. (Χρόνος και τρόπος 

υποβολής προσφορών), 2.4.3. (Περιεχόμενο φακέλων δικαιολογητικών συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς), 

2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και υποβολής οικονομικών  

προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών), 3.2 

(Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,  

β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται  συμπλήρωση ή 

διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί  κατά την 

αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. της παρούσης διακήρυξης,  

γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της  προκαθορισμένης 

προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 3.1.1. 

της παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016, 

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες   προσφορές. Ο 

περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της παρούσας ( περ. γ΄ της παρ. 4 

του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς 

και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων. ζ) η 

οποία είναι υπό αίρεση, 

η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

θ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της παρούσης 

διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της σύμβασης. 
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1 Παραλαβή και εξέταση των φακέλων προσφοράς 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών που κατατίθενται κατά την καταληκτική ημερομηνία στην Επιτροπή 

Διαγωνισμού, σε συνεδρίαση, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής, μισή ώρα πριν από την ώρα λήξη της 

προθεσμίας του άρθρου 1.5 της παρούσης. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα λήξης, αν η 

υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους των προσελθόντων 

ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται επίσης από τον Πρόεδρο της 

Επιτροπής Διαγωνισμού, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά την κήρυξη της λήξης δεν 

γίνεται δεκτή άλλη προσφορά. 

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με το πρωτόκολλο της 

αναθέτουσας αρχής για να διαπιστώσει αν έχουν υποβληθεί προσφορές κατά το άρθρο 2.4.2 της παρούσης 

(η ώρα και ημέρα υποβολής αναγράφεται τόσο στο πρωτόκολλο όσο και πάνω στον κυρίως φάκελο, η δε 

σχετική καταχώρηση στον κυρίως φάκελο μονογράφεται από τον υπεύθυνο υπάλληλο) και σε καταφατική 

περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να 

τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία του διαγωνισμού. Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα 

για την συνέχιση της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 

Η Επιτροπή Διαγωνισμού στην καθορισμένη από την παρούσα ημέρα και ώρα, ή μετά τη λήξη της 

παραλαβής, αποσφραγίζει τους κυρίως φακέλους και στη συνέχεια, τους φακέλους των δικαιολογητικών 

συμμετοχής. 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 

οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής, καθώς και 

ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από την Επιτροπή Διαγωνισμού 

όλα τα δικαιολογητικά  που  υποβάλλονται  κατά  το  στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Η 

Επιτροπή Διαγωνισμού καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 

δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα  του  ελέγχου  αυτών  σε  πρακτικό, το  οποίο  υπογράφεται από τα 

μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και 

σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται 

και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά τον έλεγχο των 

άνωθεν δικαιολογητικών. 

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

τους όρους της παρούσας και συντάσσει πρακτικό για την αποδοχή ή την απόρριψη των τεχνικών 

προσφορών και τους λόγους αποκλεισμού τους. 

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

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

ημερομηνία και ώρα που θα ορισθεί από την Επιτροπή Διαγωνισμού και θα ανακοινωθεί στους  

συμμετέχοντες και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών, η οποία καταχωρείται σε σχετικό πρακτικό, μαζί  

με τους λόγους απόρριψης όσων προσφορών κρίνονται απορριπτέες. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν 

αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α' και β' οι φάκελοι της οικονομικής προσφοράς δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

Η κατά τα ανωτέρω αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και  των  οικονομικών  προσφορών  μπορούν  να  γίνουν  σε  μία  συνεδρίαση,  κατά  την  

κρίση  της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

δ) Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων επικυρώνονται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του 

Κ.Π.Ο.Δ.Δ. η  οποία  κοινοποιείται με επιμέλεια της Αναθέτουσας Αρχής στους  προσφέροντες  (άρθρο  100 

παρ. 4 Ν. 4412/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 107 παρ. 18 Ν. 4497/2017). Κατά της ανωτέρω 

απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 

107 παρ. 32 και 33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 
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Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η  αναθέτουσα 

αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην 

προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν. 

4412/2016. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του 

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

Σε κάθε περίπτωση, ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα όλων των σταδίων, ήτοι 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και Οικονομικής Προσφοράς. 

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου – Δικαιολογητικά 
προσωρινού αναδόχου 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον προσφέροντα, στον 

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός 

προθεσμίας, πέντε (5) ημερών – από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 

διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014  (Α΄  74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην 

παράγραφο 2.2.9.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής 

επιλογής των παραγράφων 2.2.4-2.2.8 αυτής. 

Τα εν λόγω δικαιολογητικά κατακύρωσης, προσκομίζονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο») 

μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο Α4, στον οποίο θα αναγράφονται εξωτερικά ευκρινώς με κεφαλαία 

γράμματα: 

1. Τα πλήρη στοιχεία του αποστολέα. 

(Ονομ/μο, ΑΦΜ, Δ.Ο.Υ., Ταχυδρομική Δ/νση, Αριθμός Τηλεφώνου, FAX, email) 

2. Τον Αποδέκτη: 

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΌΧΙ 34’, ΣΙΝΔΟΣ 

(Για την Επιτροπή Αξιολόγησης και Διενέργειας Διαγωνισμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.) 

3.Την ένδειξη: 

«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, 

για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021» (01/2020 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ) 

4. Την ένδειξη: 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: πέντε 

(5) ημέρες από  την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης στον προσωρινό ανάδοχο. 

 

Ο ανωτέρω ΦΑΚΕΛΟΣ θα κατατεθεί στο Τμήμα Πρωτοκόλλου του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού 

Δήμου Δέλτα με σκοπό να πρωτοκολληθεί για την απόδειξη της ημερομηνίας παραλαβής του φακέλου. 

Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι δεν έχουν 

προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό 

ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής 

έγγραφης ειδοποίησής του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω  προθεσμία 

κατ’ ανώτατο όριο για δέκα (10) επιπλέον ημέρες. 

Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που  

κατατέθηκαν κατά τα οριζόμενα στους όρους της παρούσας διακήρυξης και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

Η προσφορά του προσωρινού αναδόχου απορρίπτεται, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της 

ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν με το 

Τ.Ε.Υ.Δ ., είναι ψευδή ή ανακριβή, ή 
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ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των 

παραπάνω δικαιολογητικών ή 

ii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και 

οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 - 2.2.8 (κριτήρια 

ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Ο προσωρινός ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει έγκαιρα και με προσήκοντα τρόπο την αναθέτουσα αρχή  

για μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες είχε δηλώσει με το Τ.Ε.Υ.Δ. ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή  για 

τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές) και έτσι δεν καταπίπτει υπέρ της  

αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του. 

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 

περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής  

επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4-2.2.8 της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται. 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού της  

Επιτροπής του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας 

αρχής για τη λήψη απόφασης (Διοικητικό Συμβούλιο) είτε για την κατακύρωση της σύμβασης, είτε για τη 

ματαίωση της διαδικασίας, είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου. 

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

επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της 

διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που έχει υποβάλει αποδεκτή 

προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, εκτός από τον 

προσωρινό ανάδοχο, με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό  ταχυδρομείο, επί 

αποδείξει. Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 του Ν.4412/2016, όπως 

τροποποιήθηκε με το άρθρο 107 παρ. 30-33 του Ν. 4497/2017 και ισχύει. 

Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία ένστασης σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.4. Τα 

έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται: α) 

εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της προβλεπόμενης  στην παράγραφο 3.4. της παρούσας 

ένστασης και β) μετά την κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο εφόσον ο  

τελευταίος υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από σχετική πρόσκληση, Υπεύθυνη δήλωση, 

που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο 

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

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

υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από την αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς  του 

προθεσμία που δε μπορεί να υπερβεί τις δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής 

πρόσκλησης. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην  τεθείσα 

προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή 

συμμετοχής του και η κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την  

αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

3.4 Ενστάσεις 

Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι 

πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα 

ή από τη συντέλεση της παράλειψης. Η ένσταση κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία που 

εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της παρούσας διακήρυξης στο 

ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Η ένσταση υποβάλλεται, ενώπιον της αναθέτουσας αρχής. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει  αιτιολογημένα, 

κατόπιν  γνωμοδότησης  της αρμόδιας Επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων, σύμφωνα με τα  οριζόμενα και 

στο άρθρο 221 του ν. 4412/2016, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών, από την κοινοποίηση της ένστασης η 
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οποία μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παρ. 11 του Ν. 4412/2016. Στην 

περίπτωση της ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης η αναθέτουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε 

περίπτωση πριν την  καταληκτική  ημερομηνία  υποβολής  των  προσφορών.  Με  την  άπρακτη  πάροδο  

των  ανωτέρω  προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. 

Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή  

παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της  

αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από αποφασίζον διοικητικό όργανο. 

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 

ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 

αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε 

στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 

διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 

σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

4.1 Εγγυήσεις 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το άρθρο 72 

παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός 

ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειμένου 

να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία 

της παρούσας και επιπλέον τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης  (Το περιεχόμενό της είναι 

σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών 

Επιστολών και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016). Η εγγύηση καλής  εκτέλεσης της σύμβασης 

καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της 

αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Σε περίπτωση τροποποίησης  της σύμβασης κατά την παράγραφο 

4.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της συμβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να καταθέσει πριν 

την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού 

της αύξησης, εκτός ΦΠΑ. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει  σε περίπτωση παράβασης των όρων της 

σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης. 

4.2 Συμβατικό Πλαίσιο - Εφαρμοστέα Νομοθεσία 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας 

διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

4.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 

Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,  

κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 

Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

4.4 Υπεργολαβία 

4.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 

4.4.2. Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 

αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι  οποίοι 
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συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, 

υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη 

διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε νέο υπεργολάβο, τον 

οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, προσκομίζοντας τα σχετικά 

συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής 

στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε 

από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

4.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως 

αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και με τα αποδεικτικά μέσα της παραγράφου 2.2.9.2 της 

παρούσας, εφόσον η σύμβαση, την οποία ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε 

τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της  συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 

4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω 

ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται να 

απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του  

ν.4412/2016. 

4.5 Τροποποίηση Σύμβασης κατά την διάρκεια της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης 

σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και 

κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με 

απόφαση της Α.Α. 

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

4.6.1. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν. 

4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία 

σύναψης της σύμβασης 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που 

υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 

Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1. Η πληρωμή του αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με τον πιο κάτω τρόπο: 

α) Η πληρωμή των παρεχόμενων υπηρεσιών της σύμβασης θα γίνεται τμηματικά, με την εξόφληση του 

100% της εκάστοτε αξίας, σύμφωνα με την εξέλιξη τους και την σύνταξη των πρωτοκόλλων οριστικής 

παραλαβής για το Τμήμα που αφορά η πληρωμή (άρθρο 200, παρ. 5Α, Ν.4412/2016). 

β) Για την σύμβαση της παρούσας το κόστος του δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται και ισχύει αυτό που 

θα κατακυρωθεί μετά την προσφορά που θα καταθέσει ο ανάδοχος. 

γ) Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 

· Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπεύθυνη του 

Δ.Π.Σ. Κυμίνων. 

· Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω απεργίας του διδακτικού προσωπικού, 

κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με  την  Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων. 
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· Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον ο ΔΠΣ Κυμίνων 

παραμείνει κλειστός με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

· Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και 

δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, καθώς και 

κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον 

έλεγχο και την πληρωμή. 

Στις συμβάσεις μεταφοράς μαθητών για την πληρωμή του τιμήματος απαιτούνται κατ' ελάχιστον τα εξής 

δικαιολογητικά: 

α) Τιμολόγιο του αναδόχου. 

β) Πιστοποιητικά Φορολογικής και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

γ) Κατάσταση – Βεβαίωση της Υπεύθυνης του Δ.Π.Σ. Κυμίνων πραγματοποίησης των καθημερινών 

δρομολογίων μεταφοράς των νηπίων του ΔΠΣ Κυμίνων -σύμφωνα με την οικία σύμβαση-. Στην ίδια 

Κατάσταση-Βεβαίωση υπογράφει και ο ίδιος ο ανάδοχος. 

Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών οι αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την  πληρωμή, 

μπορούν να ζητήσουν και οποιοδήποτε άλλο δικαιολογητικό, εφόσον προβλέπεται στην  κείμενη νομοθεσία 

ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

5.1.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 

κείμενη νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο  και  

με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  

Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών  

Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3, άρθρο 350 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-

2017)). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου  

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, 

καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες 

διατάξεις. 

5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

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

έκπτωτος από  την  σύμβαση  και  από  κάθε  δικαίωμα  που  απορρέει  από  αυτήν,  εάν  δεν  εκπληρώσει  

τις  συμβατικές  του υποχρεώσεις  ή δεν  συμμορφωθεί  με τις γραπτές εντολές  της  αναθέτουσας  αρχής, 

που  είναι σύμφωνες  με  την σύμβαση  ή  τις  κείμενες  διατάξεις  και  εάν  υπερβεί  υπαίτια  τη  συνολική  

προθεσμία  εκτέλεσης  της  σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των 

ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η  οποία δεν 

μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία που τεθεί με την ειδική όχληση 

παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκπτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την 

άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλονται, μετά από κλήση του για παροχή 

εξηγήσεων, οι παρακάτω κυρώσεις: α) ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 
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Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί ο προβλεπόμενος από το άρθρο 74 του ν.4412/2016 αποκλεισμός από τη 

συμμετοχή του σε διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων. 

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, δυνάμει των όρων των 

άρθρων 5.2 (Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις), 6.1. (Χρόνος παράδοσης υλικών), 6.4. 

(Απόρριψη συμβατικών υλικών – αντικατάσταση), καθώς και κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων να 

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα  σε 

ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 

σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις. Επί της 

προσφυγής αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 

στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221 του ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας 

τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της, άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της 

απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής  προσφυγής. Αν κατά της 

απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το 

αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, 

αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί. 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών 

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 
πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο 
της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 
και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016 . Πριν από την άσκηση της προσφυγής στο Διοικητικό Εφετείο 
προηγείται υποχρεωτικά η τήρηση της προβλεπόμενης στο άρθρο 205 ενδικοφανούς διαδικασίας, 
διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από το Τμήμα 

Προμηθειών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των  

όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των επιβεβλημένων 

μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε τροποποίηση του 

αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.4412/2016. 

6.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί με απόφασή της να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται  και 

άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους  

οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο 

επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της  σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του 

επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον 

ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

6.2.1. Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως και τη λήξη 

του σχολικού έτους 2020-2021 με μέγιστο υπολογισμό 220 ημερών. 
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6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

6.3.1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται με τις βεβαιώσεις που συντάσσονται από την 

Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων τις οποίες συνυπογράφουν και οι ίδιοι οι ανάδοχοι. 

6.4 Απόρριψη παραδοτέων – Αντικατάσταση 

- 

6.5 Αναπροσαρμογή Τιμής 

Για το σύνολο της σύμβασης το κόστος των δρομολογίων δεν αναπροσαρμόζεται 

6.6 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου 

 

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

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να  

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

σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών συμβάσεων. 

6.6.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό 

αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε  

ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η 

αναθέτουσα αρχή δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ. 

6.6.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να 

προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της  συγκεκριμένης 

σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, 

με τους  ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει  ο έκπτωτος (ρητή 

ρήτρα υποκατάστασης). 

 

 

 

 

 

Συντάχθηκε Ελέγχθηκε Θεωρήθηκε 
Ο Υπάλληλος Η Προϊσταμένη Ο Πρόεδρος 
 
 
 
 

  

Πάσπας Χρήστος Μαρία 
Παπαδοπούλου 

Ευάγγελος 
Χαλβατζής 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου της Σύμβασης 
(προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α. 

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α΄ Βαθμού - Ν.Π.Δ.Δ. (Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/07.06.2010) «Νέα 

Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως 

ισχύει.  

Οργανωτική δομή της Α.Α. 

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 1258/Β/16-06-2011 όπως ισχύει «Σύσταση Ν.Π.Δ.Δ. Κ.Π.Ο.Δ.Δ.» όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει. 

Υφιστάμενη κατάσταση-υποδομές 

Ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα δεν διαθέτει μέσα μεταφοράς ώστε να εξυπηρετήσει 

το συγκεκριμένο έργο με αποτέλεσμα η ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς νηπίων να κρίνεται απολύτως 

αναγκαία. 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Περιγραφή των αναγκών της Α.Α. 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η Μίσθωση κατάλληλων μεταφορικών μέσων, που πληρούν τους όρους 

ασφαλείας, για τη μεταφορά των νηπίων από τις κατά τόπου κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού στον 

Δ.Π.Σ. Κυμίνων και αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών σταθμών του 

Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα σχολικού έτους 2020-2021. 

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δημοσίων 

συμβάσεων 60172000-4  «Ενοικίαση λεωφορείων και πούλμαν με οδηγό»  

Προκαταρκτικές διαβουλεύσεις της αγοράς - Προηγούμενη εμπλοκή υποψηφίων 

Για την κατάρτιση των δρομολογίων προηγήθηκαν διεργασίες και επικοινωνίες τόσο με τις υπεύθυνες των 

Δ.Π.Σ. Ανατολικού, Δ.Π.Σ. Χαλάστρας και του Δ.Π.Σ. Κυμίνων που θα εξυπηρετηθούν, όσο και με 

συγκοινωνιακούς φορείς, τον Δήμο Δέλτα προκειμένου να πληρούν τα υποχρεωτικά κριτήρια και οι 

προτεραιότητες της παρούσας διακήρυξης. 

 

Στοιχεία ωριμότητας της Σύμβασης 

Έγιναν οι απαραίτητες ενέργειες και: 

• Με την υπ.’ αριθ. 69/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. περί συγκρότησης 

τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαγωνισμών.  

• Με την υπ’ αριθ. 70/2020 τριμελούς Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων για το έτος 2020. 

• Την υπ’ αριθ. 77/2019  απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου «Έγκριση Προϋπολογισμού οικονομικού 

έτους 2020» 

• Την υπ’ αριθ. πρωτ. 68390/2020 απόφασης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης  Μακεδονίας 

Θράκης με θέμα: «"Έλεγχος νομιμότητας της υπ’ αριθ. 77/2019 αποφάσεως  του  Διοικητικού Συμβουλίου». 

• Το υπ' αριθ. πρωτ. Πρωτογενές Αίτημα 2398/26-08-20 (ΑΔΑΜ: 20REQ007225852) ποσού 45.012,00€, 

• Το υπ' αριθ. πρωτ. Ανάληψης Υποχρέωσης 2401/26-08-20 (ΑΔΑ: 6Ξ5ΚΟΚΖΟ-Ε0Κ) (ΑΔΑΜ: 

20REQ007225995) ποσού 45.012,00€, 

• Απόφαση για την «μεταφορά νηπίων, των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών» η οποία εγκρίθηκε και 

καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 183. 

• Την αριθμ. 71/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. α) περί έγκρισης διενέργειας 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά 

νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021», προϋπολογισμού #45.012,00# ευρώ 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
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• Την ανάγκη μεταφοράς νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021 

• Την ανάγκη διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού για το Έργο «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη 

Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021» 

• Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω. 

Τεκμηρίωση σκοπιμότητας/υποδιαίρεσης ή μη της σύμβασης σε τμήματα 

Έχοντας υπόψη το άρθρο 59 του ν.4412/2016 καθώς και τα κριτήρια σχεδιασμού των δρομολογίων, σκοπός 

της παρούσης διακήρυξης είναι η όσο το δυνατό μεγαλύτερη και ασφαλέστερη κάλυψη των νηπίων από τις 

τεχνικές δυνατότητες των πρόσφορων μέσων καθώς επίσης την εξασφάλιση συνθηκών γνήσιου 

ανταγωνισμού και την κάλυψη του κριτηρίου της Οικονομικότητας. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές 

Οι τεχνικές προδιαγραφές εξασφαλίζουν ισότιμη πρόσβαση των οικονομικών φορέων στη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης και δεν έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αδικαιολόγητων εμποδίων στο άνοιγμα των 

δημόσιων συμβάσεων στον ανταγωνισμό. Άμεση και επείγουσα προτεραιότητα αποτελεί η εξασφάλιση 

έγκαιρης και ασφαλής μεταφοράς των νηπίων από το σημείο επιβίβασης προς τον Δ.Π.Σ. Κυμίνων και 

αντίστροφα με την ιδιαιτερότητα της καθημερινής διαχείρισης μικρών παιδιών (νηπίων). Οι οικονομικοί 

φορείς οφείλουν να αντιληφθούν ορθά τις απαιτήσεις της σύμβασης, να τεκμηριώσουν την καταλληλόλητα 
τους και να διαμορφώσουν κατάλληλα την προσφορά τους, εξειδικεύοντας τη μεθοδολογία υλοποίησης της 

σύμβασης, τους τρόπους διασφάλισής της, το μοντέλο οργάνωσης της  παροχής των υπηρεσιών, τα επίπεδα 

διοίκησης. Επίσης οι οικονομικοί φορείς θα πρέπει να διαθέτουν τον απαιτούμενο σε αριθμό στόλο 

οχημάτων για την κάλυψη των θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι 

κατάλληλος και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμμορφούμενος σύμφωνα με κάθε 

είδους προβλεπόμενη κάθε φορά σε ισχύ διάταξη νόμου ή κανονιστική πράξη αναφορικά με τον τεχνικό 

εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν και αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των 

διατιθέμενων οχημάτων στην Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της σύμβασης, να διαθέτουν όλα τα 

απαιτούμενα έγγραφα - πιστοποιητικά που να  αποδεικνύουν τη νόμιμη κυκλοφορία των οχημάτων, την 

ικανότητα οδήγησης και την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης μικρών παιδιών με εξάλειψη 

κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ ΚΥΚΛΟΦΟΡΊΑΣ, 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια Οδήγησης, Άδεια 

Μεταφορέα, Ποινικό Μητρώο Οδηγών) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική 

ημερομηνία προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι την ημερομηνία 

ολοκλήρωσης της), να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με  κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για τη 

διευκόλυνση της μεταφοράς ανήλικων μικρών παιδιών. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση που 

αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα  χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα προσκομίσει υποχρεωτικά το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των λεωφορείων. Επιπλέον, ο συμμετέχων θα πρέπει να 

εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει 

κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά των μαθητών (έλεγχος ζώνης ασφαλείας). Τέλος, οι 

οικονομικοί φορείς θα πρέπει να τηρούν τις τεχνικές προδιαγραφές – ειδικούς όρους του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ VI - Φύλλο συμμόρφωσης τεχνικών προδιαγραφών. 

Διάρκεια σύμβασης - Χρόνοι παράδοσης 

Η διάρκεια της Σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού έως και τη λήξη του 

σχολικού έτους 2020-2021 με μέγιστο υπολογισμό 220 ημερών. 

Υπεργολαβία 

Βλέπε το ΆΡΘΡΟ 4.4 της παρούσας Διακήρυξης. Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει 

αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις  

ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί 

χωριστό Τ.Ε.Υ.Δ. για τους σχετικούς υπεργολάβους. 

Τόπος υλοποίησης / παροχής των υπηρεσιών 
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Μεταφορά των νηπίων από τις κατά τόπου κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού στο Δ.Π.Σ. Κυμίνων και  

αντίστροφα, για τις ημέρες λειτουργίας των Δημοτικών Παιδικών σταθμών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. σχολικού έτους 

2020-2021 σύμφωνα με τη σχετική σύμβαση που έχει υπογραφεί από τον ανάδοχο. 

Παραδοτέα - Διαδικασία Παραλαβής / Παρακολούθησης 

Η Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων βεβαιώνει τις ημέρες που πραγματοποιήθηκε η μεταφορά και αποστέλλει 

προς το Τμήμα Προμηθειών του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα τις σχετικές 

βεβαιώσεις υπογεγραμμένες. Στη βεβαίωση αναγράφεται υποχρεωτικά το ονοματεπώνυμο του Αναδόχου 

και ο αριθμός κυκλοφορίας του οχήματος. Οι ανάδοχοι οφείλουν στο τέλος κάθε μήνα να συμφωνούν τις 

ημέρες σε συνεργασία με την Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων και να προσυπογράφουν ότι έχουν λάβει 

γνώση και συμφωνούν. 

Εγγυήσεις 

• Για τη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία απαιτείται εγγύηση συμμετοχής 2% 

• Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την 

υπογραφή της σύμβασης (παρ. 4.1 της παρούσας). 

Παρατάσεις 

Η διάρκεια της σύμβασης αρχίζει από την ημερομηνία υπογραφής του συμφωνητικού. Η δυνατότητα 

χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, δίνεται με σχετική νομοθετική ρύθμιση. 

Τροποποίηση Σύμβασης 

Η  σύμβαση  μπορεί  να  τροποποιείται  κατά  τη  διάρκειά  της,  χωρίς  να  απαιτείται  νέα  διαδικασία  

σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 

και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση: 

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα. Η δαπάνη για την σύμβαση βαρύνει την με 02.15.6413.004 «Μεταφορές νηπίων, των παιδικών και 

βρεφονηπιακών σταθμών» σχετική πίστωση του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2020 και 2021 

του ΚΠΟΔΔ,  

Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται αποκλειστικά από Ίδια Έσοδα του Κοινωνικού Πολιτιστικού 

Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 

 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ : 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 36.300,00 € χωρίς Φ.Π.Α. 24% 

 

Α
/
Α 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟ
ΜΗ 

«Α»ΠΛΗ 
«Δ»ΙΠΛΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Δ.Π.Σ. 

ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ 165,00 36.300,00 8.712,00 45.012,00 

 

Ανάλυση και Τεκμηρίωση προϋπολογισμού 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 45.012,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 

Ανάλυση: 

Προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 36.300,00 € 

ΦΠΑ 24%: 8.712,00 € 

Συνολικός προϋπολογισμός : 45.012,00 € 
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Οι τιμές του προϋπολογισμού της παρούσας σύμβασης για την κατάρτιση των δρομολογίων προέκυψαν 

μετά από διεργασίες και επικοινωνίες τόσο με τις υπεύθυνες των Δ.Π.Σ Ανατολικού, Δ.Π.Σ. Χαλάστρας και 

του Δ.Π.Σ. Κυμίνων που θα εξυπηρετηθούν, όσο και με συγκοινωνιακούς φορείς, τον Δήμο Δέλτα 

προκειμένου  να πληρωθούν τα υποχρεωτικά κριτήρια και οι προτεραιότητες της παρούσας διακήρυξης. 

Τιμές αναφοράς 

Οι υπολογισμοί προκύπτουν μέσα από έρευνα που πραγματοποίησε το Τμήμα Προμηθειών του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης: Δεν υφίσταται δικαίωμα προαίρεσης 

Φ.Π.Α.-Κρατήσεις-δικαιώματα τρίτων-επιβαρύνσεις: Φ.Π.Α. 24% 

 

Τον  Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,  σύμφωνα  με  την  

κείμενη νομοθεσία,  μη  συμπεριλαμβανομένου  Φ.Π.Α.  για  την  παροχή  της  υπηρεσίας  στον  τόπο  και  

με  τον  τρόπο  που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς   και   κάθε   συμπληρωματικής   σύμβασης   υπέρ   της   Ενιαίας   Ανεξάρτητης   Αρχής   

Δημοσίων   Συμβάσεων επιβάλλεται. 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της   αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 

αρχικής, καθώς  και  κάθε  συμπληρωματικής  σύμβασης  Υπέρ  της  Αρχής  Εξέτασης  Προδικαστικών  

Προσφυγών  (Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3, άρθρο 350 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-

2017)). 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3 % και στην επ’ 

αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση  φόρου  

εισοδήματος επί του καθαρού ποσού. 

Σε περίπτωση τροποποίησης των διατάξεων της κείμενης νομοθεσίας περί νομίμων κρατήσεων ή/και  φόρου 

εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, 

καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες 

διατάξεις. 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

Α
/
Α 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟ
ΜΗ 

«Α»ΠΛΗ 
«Δ»ΙΠΛΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Δ.Π.Σ. 

ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ 165,00 36.300,00 8.712,00 45.012,00 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ –  Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων (προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή) 

Βλ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι, – ΜΕΡΟΣ Α: “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές”, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V- ΈΝΤΥΠΟ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ-ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ. Οι γενικές και ειδικές  Τεχνικές  Προδιαγραφές  αποσκοπούν  στον  καθορισμό  των  

απαιτήσεων  για  τη  μεταφορά  μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών από τις κατά τόπου 

κοινότητες Χαλάστρας και Ανατολικού στη σχολική μονάδα ΔΠΣ Κυμίνων και αντίστροφα, για τις ημέρες 

λειτουργίας των σχολείων του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι, - Αναλυτική  Περιγραφή  Φυσικού  και  Οικονομικού  

Αντικειμένου  της  Σύμβασης  και  αποτελούν  αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα Αρχή)- [ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ] 

 

Προσοχή: Με την παρ. 13 του άρθρου 107 του Ν.4497/2017, προστέθηκε άρθρο 79Α στο Ν.4412/2016 ως 

εξής: 

«Άρθρο 79Α  

Υπογραφή Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης  

1.Κατά  την  υποβολή  του  Ευρωπαϊκού  Ενιαίου  Εγγράφου  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ)  του  άρθρου  79,  είναι  

δυνατή,  με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων   αποκλεισμού   που   αναφέρονται   στην   παράγραφο   1   του   άρθρου   73   για   το   

σύνολο   των   φυσικών προσώπων   που   είναι   μέλη   του   διοικητικού,   διευθυντικού   ή   εποπτικού   

οργάνου   του   ή   έχουν   εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 

2. Ως   εκπρόσωπος   του   οικονομικού   φορέα   για   την   εφαρμογή  του   παρόντος   άρθρου,   νοείται   ο   

νόμιμος εκπρόσωπος  αυτού,  όπως  προκύπτει  από  το  ισχύον  καταστατικό  ή  το  πρακτικό  εκπροσώπησής  

του  κατά  το χρόνο  υποβολής της  προσφοράς ή  αίτησης  συμμετοχής  ή  το αρμοδίως  εξουσιοδοτημένο 

φυσικό  πρόσωπο να εκπροσωπεί   τον  οικονομικό   φορέα   για   διαδικασίες  σύναψης   συμβάσεων   ή  για   

συγκεκριμένη  διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 

3. Το  παρόν  άρθρο  εφαρμόζεται  και  για  την  υπογραφή  του  Τυποποιημένου  Εντύπου  Υπεύθυνης  

Δήλωσης (ΤΕΥΔ) το οποίο εκδίδει η Ενιαία Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).» 

 

Επισημαίνεται  ότι  η  ανωτέρω  δυνατότητα  εναπόκειται  στη  διακριτική  ευχέρεια  του  οικονομικού  

φορέα. 

 

Εξακολουθεί να υφίσταται η δυνατότητα να υπογράφεται το ΤΕΥΔ από το σύνολο των φυσικών προσώπων που 

αναφέρονται στα τελευταία δύο εδάφια του άρθρου 73 παρ. 1 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκαν με το 

άρθρο 107 περ. 7 του ν. 4497/2017 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέαi  και τη διαδικασία 

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα 

φορέα (αφ) 

- Ονομασία: : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [......  ] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΌΧΙ 34 / ΣΙΝΔΟΣ / Τ.Κ. 57400 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΠΑΣΠΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 

- Τηλέφωνο: 2310 797 175 (ΕΣΩΤ. 1510) 

- Ηλ. ταχυδρομείο: c.paspas@dimosdelta.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο : www.dimosdelta.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: 

«Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-

2021» CPV: 60172000-4  

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΝΗΠΙΩΝ 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [……] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται 

και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι: 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 

περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 

συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή 

του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό 

εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογο: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωσηΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας μέσω 

πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε 

οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

20PROC007236219 2020-08-28



 

Σελίδα 44 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από 

κοινού με άλλους; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 

αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ vii 

Στήριξη: Απάντηση: 

 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων  

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής  που  καθορίζονται  στο  μέρος  IV  και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω; 

 

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους σχετικούς φορείς, δεόντως 

συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους αυτών. 

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, είτε 

ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της 

ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες 

που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης. 

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, 

παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα 

από τους οικονομικούς φορείς. 
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας 

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από 

την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους 

υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 

προτεινόμενων υπεργολάβων και το ποσοστό 

της σύμβασης που θα αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του 

άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της 

συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που 

προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε 

υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτη· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 
σε αυτό για έναν από τους λόγους που 
παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 
οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……] 
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Εάν ναι, αναφέρετε: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] 

και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν: [……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ; 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα 

που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 

την ύπαρξη αυτού του λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις : 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις 

περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό 

επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

[.......................] 

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη 

τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω της 

συμμετοχής του στη διαδικασία ανάθεσης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) είναι σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

[] Ναι [] Όχι 
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Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 

Ονομαστικοποίηση   μετοχών   εταιρειών   που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005      : 

 

Απάντηση: 

 

Συντρέχουν   οι  προϋποθέσεις   εφαρμογής   της 

παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ;  

 

[] Ναι [] Όχι 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 

μέτρα αυτοκάθαρσης; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής  

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός 

φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να ολοκληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η αναθέτουσα 

αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο 

την Ενότητα α του Μέρους IV χωρίς να υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του 

Μέρους IV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτιρίων 

επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; []Ναι []Όχι 

 

 

 

 

Α: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Καταλληλότητα  Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα 

σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασης του:  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε 

[…] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[…][…][…] 

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 

Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός 

φορέας μέλος συγκεκριμένου οργανισμού για να 

έχει την δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 

υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασης του 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

ανεφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και 

δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός φορέας: 

[…] [] Ναι [] Όχι  

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγραφών): 

[…][…][…]  

 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής έχουν 

προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στην σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

 

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Απάντηση: 

1α) Ο γενικός ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

Και/ή, 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

20PROC007236219 2020-08-28



 

Σελίδα 53 

1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που 

απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 

εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…],[…][…] νόμισμα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγραφών): 

[…][…][…] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον επιχειρηματικό τομέα 

που καλύπτεται από την σύμβαση και 

προσδιορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον 

αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο 

εξής: 

και/ή, 

2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του 

οικονομικού φορέα στον τομέα και για τον αριθμό 

ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή 

στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι ο εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

έτος: […] κύκλος εργασιών: […][…] νόμισμα 

 

 

 

 

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών): 

[…],[…][…] νόμισμα 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[…][…][…] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον 

κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι 

διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη περίοδο, 

αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή άρχισε 

τις δραστηριότητες του ο οικονομικός φορέας: 

[………………] 

4) Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίες 

που ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης, ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι πραγματικές 

τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας – 

αναλογία μεταξύ x και y – η αντίστοιχη αξία) 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική 

κάλυψη επαγγελματικών κινδύνων του 

οικονομικού φορέα είναι το εξής: 

Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[…][…] νόμισμα 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[…][…][…] 

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή 

χρηματοοικονομικές απαιτήσεις, οι οποίες 

(ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει 

προσδιοριστεί στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα 

της σύμβασης διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[………] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[…][…][…] 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 

έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη. 

 

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Απάντηση: 

1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων:  

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα 

έργα του είδους που έχει προσδιοριστεί: 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή 

εκτέλεση και ολοκλήρωση των σημαντικότερων 

εργασιών διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη): 

[…] 

Έργα: […] 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς εγγράφων): 

[…][…][…] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και 

δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών: 

Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο 

οικονομικός φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες 

κυριότερες παραδόσεις αγαθών του είδους που 

έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει τις ακόλουθες 

κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 

προσδιοριστεί: 

Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου 

αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους 

παραλήπτες δημόσιους και ιδιωτικούς: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 

έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 

διακήρυξη): 

[……………] 

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει 

το ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες, ιδίως τους υπεύθυνους για τον 

έλεγχο της ποιότητας: 

Στην περίπτωση δημοσίων συμβάσεων έργων, ο 

οικονομικός φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το 

ακόλουθο τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες 

τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση του έργου: 

[……………………………] 

 

 

[………………] 

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον 

ακόλουθο τεχνικό εξοπλισμό και λαμβάνει τα 

ακόλουθα μέτρα για την διασφάλιση της 

ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας που 

διαθέτει είναι τα ακόλουθα: 

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα 

ακόλουθα συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας 

ανεφοδιασμού και ανίχνευσης κατά την εκτέλεση 

της σύμβασης: 

[………] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα 

παρασχεθούν ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή 

υπηρεσίες που πρέπει να ανταποκρίνονται σε 

κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 

Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει της δημιουργία 

ελέγχων όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή 

τις τεχνικές ικανότητες του οικονομικού φορέα και 

εφόσον κρίνεται αναγκαίο, όσον αφορά τα  μέσα 

μελέτης και έρευνας που αυτός διαθέτει καθώς και 

τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 

ποιότητας; 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 
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6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και 

επαγγελματικών προσόντων  διατίθενται από: 

α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 

και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη 

σχετική πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της 

σύμβασης) 

β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

 

α) [……………………………….] 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα 

ακόλουθα μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό 

του οικονομικού φορέα και ο αριθμός των 

διευθυντικών στελεχών του κατά τα τελευταία τρία 

έτη ήταν τα εξής: 

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό: 

[………], [………] 

[………], [………] 

[………], [………] 

Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 

[………], [………] 

[………], [………] 

[………], [………] 

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεση του τα 

ακόλουθα μηχανήματα, εγκαταστάσεις και 

τεχνικό εξοπλισμό για την εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει 

σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας το ακόλουθο 

τμήμα (δηλ. ποσοστό) της σύμβασης: 

[………] 

11) Για δημόσιες συμβάεις προμηθειών: 

Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα 

δείγματα, περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων 

που θα προμηθεύσει, τα οποία δεν χρειάζεται να 

συνοδεύονται από πιστοποιητικά γνησιότητας 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει 

περαιτέρω ότι θα προσκομίσει τα απαιτούμενα 

πιστοποιητικά γνησιότητας. 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα 

απαιτούμενα πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από 

επίσημα ινστιτούτα ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες 

αναγνωρισμένων ικανοτήτων, με τα οποία 

βελτιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 

επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές 

προδιαγραφές ή σε πρότυπα και τα οποία ορίζονται 

στη σχετική διακήρυξη; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια 

άλλα αποδεικτικά μπορούν να προσκομιστούν: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[………………………………………………..] 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 

ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον 

αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από         

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 

συμπεριλαμβανομένης της προσβασιμότητας για 

άτομα με ειδικές ανάγκες; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 

προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από         

ανεξάρτητους οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι      ο 

οικονομικός φορέας συμμορφώνεται με τα 

απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα      

περιβαλλοντικής διαχείρισης; 

Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια 

άλλα αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν 

όσον αφορά τα συστήματα ή πρότυπα 

περιβαλλοντικής διαχείρισης: 

Εάν       η       σχετική       τεκμηρίωση       διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): [……][……][……] 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων 

φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να 

εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν 

προσφορά ή να συμμετάσχουν στον διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται 

από απαιτήσεις όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες ανταγωνιστικού 

διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

 

Περιορισμός του αριθμού Απάντηση: 

Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις 

κριτήρια ή κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν 

[….] 
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για τον περιορισμό του αριθμού των υποψηφίων με 

τον ακόλουθο τρόπο:  

Εφόσον  ζητούνται  ορισμένα  πιστοποιητικά  ή 

λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε    

για καθένα από αυτά αν ο οικονομικός φορέας  

διαθέτει  τα  απαιτούμενα έγγραφα: 

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές 

μορφές αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα: 

 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV 

ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να 

προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά απευθείας 

με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή 

του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε 

δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο 

μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... 

[προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον 

εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 

 

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Δηλώσεις Συμμόρφωσης 

 

 

 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 1 (χρησιμοποιείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής) 

(άρθρο  8  Ν.1599/1986) 

 

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

 
ΠΡΟΣ: 

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του 
άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι: 

α) τηρούμε και θα εξακολουθήσουμε να τηρούμε κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλέγουμε, 
τις υποχρεώσεις μας που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 
εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 
απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 

β) δεν θα ενεργήσουμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ' όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσ
ης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούμε. 

γ) λαμβάνουμε τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουμε την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχ
ουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

 

 

Ημερομηνία:  ..............20 ...... 

Ο - Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 2 (χρησιμοποιείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής) 

(άρθρο  8  Ν.1599/1986) 

 

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

 
ΠΡΟΣ: 

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

Με  ατομική  μου  ευθύνη  και  γνωρίζοντας τις  κυρώσεις (3) , που προβλέπονται  από  τις  διατάξεις  της  παρ.  6  του άρθρου  22  το

υ Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

i) Ότι η προσφορά μου συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, της οποίας έλαβα γνώση και αποδέχομαι 
πλήρως. 
ii)   ΔΕΝ μου έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης. 
iii) ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ τυχόν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
iv)  Υποβάλλω  προσφορά  για  τα  παρακάτω  Τμήματα  και  Δρομολόγια,  ότι  ο  αριθμός  κυκλοφορίας  των  Λεωφορείων  ή  των  
Δ.Χ.επιβατικών (ΤΑΞΙ κλπ)  που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου, ο αριθμός των θέσεων αυτών σύμφ
ωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου και τα ονόματα των οδηγών εφόσον χρησιμοποιηθούν είναι τα εξής: 
 
ΚΩΔΙΚΟΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ / 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
(Ακριβής περιγραφή του 
δρομολογίου όπως ακριβώς 
αναφέρεται και στην 
παρούσα διακήρυξη χωρίς 
ελλείψει τόπων προορισμού / 
παραλαβής κτλ) 

ΟΧΗΜΑ ΧΧΧ / ΔΙΑΘΕΣΙΜΕΣ 
ΘΕΣΕΙΣ 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΟΔΗΓΟΥ 

    
    
 
ν) Σε περίπτωση που αναδειχτώ μειοδότης και έχω δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσω οδηγό/ούς (λεωφορείων ή Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑ

ΞΙ κτλ) θα προσκομίσω το απόσπασμα ποινικού του/τους μητρώου.. 
vi)  ότι ο οδηγός/οδηγοί (λεωφορείων ή Δ.Χ. Επιβατικών (ΤΑΞΙ κτλ)  κατέχει/κατέχουν Άδεια Οδήγησης και Ειδική Άδεια Οδήγησης 

Ε.Δ.Χ. 

vii)  Δεσμεύομαι  ότι  θα  προσκομίσω  δικαιολογητικά  που  λήγουν  καθ'  όλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης  τόσο  από  την  ημερο

μηνίαυποβολής των προσφορών, κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης εφόσον είμαι τελικός μειοδότης και μέχρι την ημερομ

ηνία λήξης της σύμβασης. (Δικαιολογητικά: ΑΔΕΙΑ, ΚΤΕΟ, ΑΔΕΙΑ ΟΔΗΓΗΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ, ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ, ΕΙΔΙΚΗ ΑΔΕΙΑ -

 Επάρκεια) 

Ημερομηνία:…………./ 20… 
 
Ο - Η Δηλ. (Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 3 (όπου απαιτείται) 

(χρησιμοποιείται στα δικαιολογητικά συμμετοχής) 
(άρθρο  8  Ν.1599/1986) 

 

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

 
ΠΡΟΣ: 

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

 
 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 τ

ου άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Έχω επιδιορθώσει τις δευτερεύουσες ελλείψεις που διαπιστώθηκαν κατά τον περιοδικό έλεγχο ΚΤΕΟ  του 

αυτοκινήτου μου στις (ημερομηνία ελέγχου ΚΤΕΟ) με αριθμό κυκλοφορίας στο εύλογο χρονικό διάστημα 
που προβλέπεται από τον νόμο βάσει της Υ.Α. 44800(123/17-12-85) όπως ισχύει έως σήμερα. 

____________________ 

(4) 

Ημερομηνία: ................. 20...... 

Ο - Η Δηλ. 
 
 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 4 (χρησιμοποιείται στην κατακύρωση) 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
  

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

 
ΠΡΟΣ: 

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις   3, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 

22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

(α) Δεν έχω αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
(β) δεν υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι έχω συνάψει συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, 
(γ) δεν υπάρχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 που δεν 
μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(δ) δεν υπάρχει κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή μου κατά την προετοιμασία 
της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 48 του ν. 4412/2016, που δεν μπορεί να 
θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα, 
(ε) Δεν έχω επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο 
πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, 
αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις, 
(στ) Δεν έχω κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, δεν έχω αποκρύψει τις 
πληροφορίες αυτές και είμαι σε θέση να προσκομίσω τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρο
υ 23 της παρούσας, 
(ζ) δεν επιχείρησα να επηρεάσω με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να 
αποκτήσω εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να μου αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή να παράσχω εξ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδ
ώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση, 
(η) δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου, για το 
οποίο μου επιβλήθηκε ποινή που μου στερεί το δικαίωμα συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων 
έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη διαδικασία. 

Ημερομηνία ……………../20… 
Ο Δηλών 
 

1 Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
2 Αναγράφεται ολογράφως. 
3  «Όποιος  εν γνώσει  του  δηλώνει  ψευδή  γεγονότα  ή  αρνείται  ή  αποκρύπτει  τα  αληθινά  με  έγγραφη  υπεύθυνη  δήλωση  του  άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του  ή  σε 

άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 5  (χρησιμοποιείται στην κατακύρωση) 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 
 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρε

σιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 

 
ΠΡΟΣ: 

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3) , που προβλέπονται από τις διατάξεις της 

παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 
 
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος μου απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν. 4412/2016. 

 
 
 
 
 

Ημερομηνία ……………../20… 

Ο Δηλών 
 

(Υπογραφή) 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 6 (όπου απαιτείται) 

-  (χρησιμοποιείται  στην  κατακύρωση)  (άρθρο  8  Ν.1599/1986) 
 

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

 

Ο - Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

(2) 
Ημερομηνία γέννησης   :  

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αριθ: ΤΚ: 

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

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις  (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Δεν είμαι υποχρεωμένος να εγγραφώ στο Εμπορικό ή Βιοτεχνικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή σ

το Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού 
 

Ημερομηνία ……………../20… 

Ο Δηλών 
 

(Υπογραφή) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς 

 

*Το Έντυπο Τεχνικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται και υποβάλλεται από τον προσφέροντα (σε περίπτωση 
που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από τον νόμιμο εκπρόσωπό του) σε έντυπη μορφή και δεν 
απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές και τις λοιπές 

υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να λάβει γνώση, να αποδεχθεί καθώς 

και να πληρεί καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος συμπληρώνει τα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον  

συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν  

συμφωνεί και δεν καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και αποκλείεται  

από τη διαδικασία 

ΈΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΕΙ ΤΙΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

ΜΕ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΟΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΔΕΣΜΕΥΟΝΤΑΙ ΟΤΙ ΘΑ 

ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΟΥΝ ΠΛΗΡΩΣ 

ΓΕΝΙΚΗ 

ΑΠΑΙΤΗΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1. Να διαθέτουν τον απαιτούμενο σε αριθμό στόλο οχημάτων για την κάλυψη των 
θέσεων (χωρητικότητα βάσει αναγνωρισμένων θέσεων), ο οποίος είναι κατάλληλος 
και αξιόπιστος κυρίως σε θέματα οδικής ασφάλειας και συμμορφούμενος σύμφωνα 
με  κάθε  είδους  προβλεπόμενη  κάθε  φορά  σε  ισχύ  διάταξη  νόμου  ή  κανονιστική 
πράξη αναφορικά με τον τεχνικό εξοπλισμό και τις προδιαγραφές που εξασφαλίζουν 
και   αποδεικνύουν   τη   νόμιμη   κυκλοφορία   των   διατιθέμενων   οχημάτων   στην 
Ελληνική Επικράτεια για όλη την περίοδο της σύμβασης 

ΝΑΙ  

2. Να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα έγγραφα - πιστοποιητικά που να  

αποδεικνύουν τη νόμιμη  κυκλοφορία των οχημάτων, την ικανότητα οδήγησης και 

την εξασφάλιση αξιοπρεπών συνθηκών μετακίνησης νηπίων με εξάλειψη 
κάθε πιθανού κινδύνου για την ασφαλή και έγκαιρη μεταφορά τους (ΑΔΕΙΑ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΚΤΕΟ χωρίς δευτερεύουσες 
ελλείψεις, Δίπλωμα Οδήγησης, Ειδική Άδεια Οδήγησης, Άδεια Μεταφορέα, Ποινικό 
Μητρώο Οδηγών) τόσο κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού (καταληκτική 
ημερομηνία  προσφορών όσο και κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και 
μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης της. 

ΝΑΙ  

3. Να διαθέτουν οδηγό/ους των οχημάτων με κατάλληλη ικανότητα οδήγησης για 
τη διευκόλυνση της μεταφοράς νηπίων. Ο συμμετέχων δηλώνει ότι σε περίπτωση  

που αναδειχτεί μειοδότης και έχει δηλώσει ότι θα χρησιμοποιήσει οδηγό/ούς θα  
προσκομίσει υποχρεωτικά το απόσπασμα ποινικού μητρώου για τους οδηγούς των  
λεωφορείων. 

ΝΑΙ  

4. Ο συμμετέχων θα πρέπει να εξασφαλίσει ότι ο κάθε οδηγός θα τηρεί σχολαστικά 
τον Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και θα λαμβάνει κάθε μέριμνα για την έγκαιρη και 
ασφαλή μεταφορά των νηπίων (έλεγχος ζώνης ασφαλείας). 

ΝΑΙ  

5. Ο συμμετέχων θα λάβει γνώση, θα αποδεχθεί και θα συμμορφωθεί πλήρως με 
τους ειδικούς όρους του Φύλλου Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών 

(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI). 

ΝΑΙ  

Για την Εταιρεία 

Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΩΝ 

*Το Φύλλο Συμμόρφωσης Τεχνικών Προδιαγραφών υπογράφεται, σφραγίζεται και υποβάλλεται 

από τον προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από 

τον νόμιμο εκπρόσωπό του) σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 

Για την υλοποίηση του έργου ο ανάδοχος οφείλει να λάβει υπόψη του τις τεχνικές προδιαγραφές 

και τις λοιπές υποχρεώσεις του (ειδικοί όροι), τις οποίες υποχρεούται επί ποινή αποκλεισμού να 

λάβει γνώση, να αποδεχθεί καθώς και να πληρεί καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Ο ανάδοχος 

συμπληρώνει τα πεδία στην αντίστοιχη φόρμα και εφόσον συμφωνεί συμπληρώνει τη φόρμα 

καταχωρώντας τη λέξη «ΝΑΙ». Στην περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος δεν συμφωνεί και δεν 

καταχωρίσει τη λέξη ΝΑΙ τότε θεωρείται ότι δεν πληρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές και  

αποκλείεται από τη διαδικασία. 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-(ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ΑΠΑΙΤΗ
ΣΗ 

ΑΠΑΝΤΗ
ΣΗ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των νηπίων. Το μεταφορικό 

μέσο (λεωφορείο) θα παραλαμβάνει τα νήπια από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που  

προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την  

Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

ΝΑΙ  

2. Ο χρόνος αναμονής των νηπίων στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και  

ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου,  

γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη προσέλευση και η ασφαλής και απρόσκοπτη  

μεταφορά των νηπίων. 

ΝΑΙ  

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. ΝΑΙ  

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

ΝΑΙ  

5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των νηπίων, θα 

φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας. Ειδικότερα, τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν 

τα νήπια, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της 

υπ' αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β' 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της 

οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ' αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β'3) και η υπ' αριθμ. Α-

ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 

Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων 

που μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, 

οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις 

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των νηπίων, 

πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των 

μεταφερόμενων νηπίων. Σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι κείμενες διατάξεις με τις 

τροποποιήσεις τους, σε ότι αφορά «Προδιαγραφές ζωνών ασφαλείας, καθισμάτων και 

αγκυρώσεων ζωνών - καθισμάτων σε σχολικά λεωφορεία και διατάξεις μεταφοράς 

μαθητών». 

ΝΑΙ  

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν νήπια οφείλουν να είναι συνεργάσιμοι, να 

συμπεριφέρονται με ευγένεια στα νήπια  και να πειθαρχούν στις υποδείξεις της 

Υπεύθυνης του Δ.Π.Σ. Κυμίνων ή των αναπληρωτών της, θα είναι υγιείς και η 

συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε 

άποψη. 

ΝΑΙ  

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 

ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των νηπίων και 

να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 

ΝΑΙ  
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δημιουργούνται από συμπεριφορά νηπίων και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο 

μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε 

σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 

περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - νηπίων -

υπεύθυνων μεταφοράς 

8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα που η 

φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα 

καθήκοντα του συνοδού. 

Επίσης οφείλουν να μην έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους.  

Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την κατάσταση του 

μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη 

προϋπηρεσία σε παρόμοια θέση.  

ΝΑΙ  

9. Κάθε λεωφορείο, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το 

έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των 

επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο 

ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια  

των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης  

μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και  

τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα  

λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την 

προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές βλάβες  

επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

ΝΑΙ  

10. Την ευθύνη των νηπίων από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο  

μεταφορικό μέσο, μέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στασυμφωνημένα σημεία-

στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

ΝΑΙ  

11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τα νήπια, ποινικά και αστικά, για 
τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά 

οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

ΝΑΙ  

12. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων νηπίων και 

θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες 

ασφαλιστικές καλύψεις. 

ΝΑΙ  

13. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το 

δρομολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για 

μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να  

ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, την Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων και, όπως επίσης και τους 

γονείς των νηπίων που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 

προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις. 

ΝΑΙ  

14. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

ΝΑΙ  

15.  Απαγορεύεται  η,  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  μεταβίβαση  ή  εκχώρηση,  εν  όλο  ή  εν 

μέρει,  δρομολογίων  από  τον  ανάδοχο  σε  άλλο  πρόσωπο,  η  μεταφορά  άλλων 

επιβατών μαζί με τα νήπια καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από 

τα μεταφερόμενα νήπια. 

ΝΑΙ  

16. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων 

άρθρων  της  διακήρυξης,  επισύρει  τις  προβλεπόμενες  διοικητικές  ή  και  ποινικές 

κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και 

των  εξ'  αυτής  απορρεουσών  συνεπειών.  Ο  ανάδοχος  είναι  ο  μόνος  υπεύθυνος, 

απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων 

και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

ΝΑΙ  
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17.  Αν  αποδεδειγμένα  δεν  τηρηθούν  οι  συμβατικοί  όροι  από  τον  ανάδοχο,  τότε  η 

αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η 

οποία    ισοδυναμεί    τουλάχιστον    με    το    ήμισυ    του    ημερησίου    κόστους    του 

δρομολογίου,  στο  οποίο  εμφανίστηκε  η  παράβαση.  Η  βαρύτητα  της  παράβασης 

των   όρων   θα   καθορίσει   και   το   τελικό  ύψος   της   ποινικής   ρήτρας.   Ενδεικτικά 

αναφέρονται οι παραβάσεις: · Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου 

οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος ή όταν 

δεν   διαθέτουν   θέσεις  τα   οχήματα   για   όλους  τους  μαθητές.   ·   Αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο 

σχολείο  το  πρωί.  ·  Αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  άφιξης  λεωφορείου  ή  άλλου 

οχήματος   στο   σχολείο   για   την   επιστροφή   των   μαθητών,   το   μεσημέρι   ή   το 

απόγευμα.  ·  Μη  τήρηση  της  συγκεκριμένης  διαδρομής  του  λεωφορείου  ή  άλλου 

οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. · 

Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στα νήπια, τους γονείς και 

εκπαιδευτικούς. · Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. · Μεταφορά προσώπων, που 

δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

ΝΑΙ  

18.  Σε  περίπτωση  επανειλημμένης  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος 

κηρύσσεται  έκπτωτος,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  για  τον  φορέα  οργάνου  και  η εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού 

Δήμου Δέλτα. 

ΝΑΙ  

19. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, 

τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται 

με   το   σύνολο   των   εξόδων   που   θα   πραγματοποιήσει  ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ.   για   την 

αναπλήρωση   του   δρομολογίου   και   ως   ποινική   ρήτρα   επιβάλλεται   σε   αυτόν 

τουλάχιστον  το  ήμισυ  του  κόστους  του  δρομολογίου.  Σε  περίπτωση  που  η  μη 

πραγματοποίηση  αδικαιολογήτως  περισσοτέρων  από  πέντε  (5)  δρομολογίων  του 

τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου 

για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 

υπέρ του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα. 

ΝΑΙ  

20.  Η  είσπραξη  των  προστίμων  γίνεται  με  παρακράτηση  από  τα  οφειλόμενα  στον 

ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση 

της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 

ποσό.  Σε  περίπτωση  ένωσης μεταφορέων, το  πρόστιμο και  οι  τόκοι  επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης 

ΝΑΙ  

21.  Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  μονομερή  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να 

προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό 

είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της 

Αναθέτουσας  Αρχής,  σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  σύμπτυξης  των  δρομολογίων. 

Δρομολόγια  που  προκηρύχθηκαν με  την παρούσα  και ενδεχομένως  καταργηθούν 

για   οποιονδήποτε   λόγο   με   μονομερή   απόφαση   του   αρμόδιου   οργάνου   της 

Αναθέτουσας  Αρχής,  μετά   την  έναρξη   της  νέας  σχολικής  χρονιάς,  παύουν  να 

αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του 

αναδόχου 

ΝΑΙ  

22. Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των νηπίων γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο 

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν 

με τον αναγκαίο συγχρονισμό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των 

νηπίων στον τελικό προορισμό τους. 

ΝΑΙ  

23. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία 

της   τρέχουσας   σχολικής   περιόδου,   μετά   την   έναρξη   εφαρμογής   της   οικείας 

ΝΑΙ  
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σύμβασης,  αυτή  μπορεί  να  τροποποιηθεί  αναλόγως,  με  μονομερή  απόφαση  της 

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

διαμορφωθούν     μετά     την     έναρξη     εκτέλεσής     της,     σύμφωνα     με     σχετική 

επικαιροποίηση,  στην  οποία  θα  προβεί η Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων με τις νέες  

εγγραφές και αποχωρήσεις νηπίων, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην  

Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

24.  Ο  ανάδοχος  διαβεβαιώνει  ότι  θα  έχει  στην  διάθεσή  του  ένα  μεταφορικό  μέσο 

ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, 

για   την   άμεση   και   κανονική   αντικατάσταση   κάθε   μεταφορικού   μέσου   που   για 

οποιαδήποτε   λόγο  ή   αιτία   θα   ματαίωνε   την   ακριβή   και   κανονική   εκτέλεση   του 

δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα 

έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.). 

ΝΑΙ  

25. Τα  δρομολόγια  των  μεταφορικών  μέσων δεν θα  τροποποιούνται  όταν  στον 

Δ.Π.Σ. Κυμίνων εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.  

Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και  

αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια της σύμβασης, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα  

Αρχή και ύστερα από  συνεννόηση  με  την Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων, τους  γονείς / 

κηδεμόνες και  τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα 

με τους όρους της παρούσης. 

ΝΑΙ  

26. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων 

για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στην Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. 

Κυμίνων, η τελευταία, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει 

ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

ΝΑΙ  

27. Κάθε λοιπός όρος της διακήρυξης θα τηρείται με τη δέουσα προσοχή και επιμέλεια 

καθώς αφορά την καθημερινή διαχείριση μεταφοράς νηπίων με κύριο μέλημα την  

έγκαιρη και ασφαλή μεταφορά από και προς τις σχολικές μονάδες. 

ΝΑΙ  

28. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

· Για  τις  ημέρες  που  δε  λειτουργούν  τα  σχολεία,  κατόπιν  συνεννόησης  του 

αναδόχου με την Υπεύθυνη του ΔΠΣ Κυμίνων. 
· Για   τις   ημέρες   που   δεν   προσέρχονται   οι   μαθητές   στο   σχολείο   λόγω 
απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπεύθυνη 

του ΔΠΣ Κυμίνων. 
· Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, 
εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 
· Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή 

κάποιων μαθητών. 

· Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

ΝΑΙ  

29. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, 

από υπαιτιότητα του αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο 

ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της 
παρούσας σύμβασης και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των νηπίων. 

ΝΑΙ  

30. Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς  από  ενώσεις  κλπ  ή  περισσότερα  του  ενός 
πρόσωπα,  που  υποβάλουν  από  κοινού  προσφορά,  όλα  τα  μέλη  τους  ευθύνονται, 

έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα. 

ΝΑΙ  

31.  Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  καθώς και το Διοικητικό Συμβούλιο του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

επιφυλάσσονται, εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο  

επαλήθευσης στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους. 

ΝΑΙ  

 

Για την Εταιρεία 
Σφραγίδα και υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

 
 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Ι1 ) 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς υπογράφεται, σφραγίζεται και υποβάλλεται από το

ν προσφέροντα (σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, υποβάλλεται από τον νόμιμο 

εκπρόσωπό του), σε έντυπη μορφή και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής. 
 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ /2018 
 
 

Α
/
Α 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟ
ΜΗ 

«Α»ΠΛΗ 
«Δ»ΙΠΛΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Δ.Π.Σ. 

ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ     

 
 
 

Συμπεριλαμβανομένων των υπέρ τρίτων κρατήσεων, όπως αναφέρονται στην παράγραφο 5.1 και κάθε είδους δαπάν

η (τόπος, ημερομηνία) – Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)  - ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ - 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20PROC007236219 2020-08-28



 

Σελίδα 72 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών (ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ 
ΟΔΗΓΙΑ ΤΗΣ ΕΑΑΔΗΣΥ) 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ 
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) 
Ημερομηνία έκδοσης: …………………………….. 

Προς: Τμήμα Διοικητικού/Οικονομικού του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα, Οδός ΌΧΙ 34, Σίνδος  
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρω 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως 
μέχρι του ποσού των ευρω ……………… υπέρ του 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ............................. ,   ΑΦΜ: ................  (διεύθυνση) 
......................…………………………………..,  ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία)....................... ,ΑΦΜ:...................... (διεύθυνση) 
......................…………………………………..  ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
β) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους 
ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας, για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό/ημερομηνία) ..................... 
Διακήρυξη/Πρόσκληση/  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος  .....................................................  της/του  (Αναθέτουσας 
Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της σύμβασης: 
“(τίτλος σύμβασης)”/ για το/α τμήμα/τα ............... 
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις του/της υπέρ ου
 η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρησ
η, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ....ΠΕΝΤΕ (5)............ ημέρες 
από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την …………………………………………………. 
{ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες τ
ου χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης} ή  
Η  παρούσα  ισχύει  μέχρις  ότου  αυτή  μας  επιστραφεί  ή  μέχρις  ότου  λάβουμε  έγγραφη  δήλωσή  σας  ότι  μπορο
ύμε  να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας. 
Σε   περίπτωση   κατάπτωσης   της   εγγύησης,   το   ποσό   της   κατάπτωσης   υπόκειται   στο   εκάστοτε   ισχύον   πάγι
ο   τέλος χαρτοσήμου. 
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας σας, στο οποίο επισυνάπτ
ετας η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο... της 
Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα 
μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της. 
Βεβαιώνουμε  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  επιστολών  που  έχουν  δοθεί,  συνυπολογίζοντας  και  το  πο
σό  της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε. 
4 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
5 Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
6 Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό ποσό και δε 
μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. 
Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014). 
7  ο.π. υποσ. 3. 
8  Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας. 
9  Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών, κλπ σύμφωνα με το άρθρο 25 του πδ 118/2007. 
10  Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/ΠρόσκλησηςΕκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός του/ων τμήματος/τμημ
άτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά. 
11 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
12 ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του χρόνου 
ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του ν. 4281/2014). 
13 Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.  
14 Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα  
θεσμοθετήθηκε με την υπ'αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την 
οποία κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή . 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
 

Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. 
Ημερομηνία έκδοσης …………………………….. 
Προς: Τμήμα Διοικητικού/Οικονομικού του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού Δήμου Δέλτα, Οδός ΌΧΙ 34, Σίνδος 
Εγγύηση μας υπ’ αριθμ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ. 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα 
παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ………………………………………………………………………..2 υπέρ του: 
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) .............................  , 
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) ......................  …………………………………..,  ή 
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... 
(διεύθυνση) ......................  …………………………………..  ή 
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων 
α) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
β) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) ................... 
γ) (πλήρη επωνυμία) ....................... ,  ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και  ως αλληλέγγυα και 
εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης  ή κοινοπραξίας, για την καλή εκτέλ
εση του/ων τμήματος/των ……....3 / της υπ αριθ …..... σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”,σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία)........................Διακήρυξη ........................... της (Αναθέτουσας Αρχής). 
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από  μέρους μας αντίρρησ
η,αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της   απαίτησης σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 5 από 
την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα της  σύμβασης6) ή μέχρις ότο
υ αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας 
απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση  εγγυοδοσίας μας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος 
χαρτοσήμου. Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας  
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να  εκδίδουμε 
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 
1 Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ. 
2 Όπως υποσημείωση 1. 
3 Εφόσον αφορά ανάθεση σε ομάδες συμπληρώνεται ο α/α της/ων ομαδας/ων για τα οποία υπογράφεται η σχετική σύμβαση. 
4 Συνοπτική περιγραφή των προς προμήθεια αγαθών / υπηρεσιών. 
5 Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
6 Σύμφωνα με το άρθρο72 του  Ν.4412/2016, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος από τον συμβατικό χρόνο φόρτωσης ή 
παράδοσης, κατά τον χρόνο που με βάση τη σύμβαση ο αγοραστής υποχρεούται να παραλάβει τα υλικά πλέον δύο (2) μήνες ή μεγαλύτερος εφόσον 
αυτό ορίζεται από τη διακήρυξη. 
7 Ο καθορισμός ανώτατου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 
2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της 
σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική επιστολή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IX – Σχέδιο Σύμβασης 

 
ΣΧΕΔΙΟ 
 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        Σίνδος,  

ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ       Αριθ. Πρωτ.:  

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ       

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΤΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
 
 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΝΗΠΙΩΝ, ΤΩΝ 

ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΕΤΩΝ 2020-2021 

 
 

Στην Σίνδο σήμερα……………………… στις Διοικητικές Υπηρεσίες του Κοινωνικού Πολιτιστικού Οργανισμού 

Δήμου Δέλτα, διεύθυνση ΟΧΙ 34, Σίνδος, αφενός ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου 

Δέλτα, νομίμως εκπροσωπούμενος από τον Πρόεδρο του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. Ευάγγελο 

Χαλβατζή, που θα  καλείται  εφεξής  η  «αναθέτουσα  αρχή»  και  αφετέρου 

……………………………………………………………………. που θα καλείται εφεξής «ανάδοχος» και εδρεύει στη 

…………………. με Α.Φ.Μ.  ………………………..………. και Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 

…………. 
 

Έχοντας υπόψη: 
1. Την αρ. …/2020 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου περί έγκρισης των όρων Συνοπτικού Ανοικτού 
Διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, των 

Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021.» CPV: 60172000-4  «Ενοικίαση λεωφορείων και 

πούλμαν με οδηγό» 

2. Την με αρ. …/2020 Διακήρυξη. 
3. Την από ……………….προσφορά του αναδόχου. 
4. Την αρ. ………………….. απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής περί κατακύρωσης ……………….. 
5. Το με αρ. πρωτ. …………….. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, με το οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση 
ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύμβασης, προσκομίζοντας και την 
απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 

 

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

 

ΑΡΘΡΟ 1 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από τον ανάδοχο των νηπίων,από 
τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας το/τα 
δρομολόγιο/α  ……………..που  αναφέρονται στο παραρτήματος Ι1 της με αρ. πρωτ.  ……………  διακήρυξης  της 
Αναθέτουσας Αρχής, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και της προαναφερόμενης διακήρυξης της 
Αναθέτουσας Αρχής, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της. 

 
ΑΡΘΡΟ 2 

ΤΙΜΗ 
Το τίμημα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύμβαση εκπληρωθεί 
εξολοκλήρου και σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της παρούσας και της αρ. πρωτ. ……………. διακήρυξης τη
ς Αναθέτουσας Αρχής, ανέρχεται στο ποσό των…………………. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. και…………………………ευρώ 
συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α, όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα: 
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Α
/
Α 

ΕΞΥΠΗΡΕΤΟΥ
ΜΕΝΟΙ 

ΠΑΙΔΙΚΟΙ 
ΣΤΑΘΜΟΙ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 
ΤΟΠΟΣ 

ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ 

ΜΕΣΟ 
ΜΕΤΑΚΙΝΗΣ

ΗΣ 

ΔΙΑΔΡΟ
ΜΗ 

«Α»ΠΛΗ 
«Δ»ΙΠΛΗ 

 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΔΡΟΜΟΛ

ΟΓΙΟΥ 

ΕΤΗΣΙΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 
(ΧΩΡΙΣ 

Φ.Π.Α. 24%) 

ΦΠΑ 
24% 

ΤΕΛΙΚΟ 
ΚΟΣΤΟΣ 

ΜΕ Φ.Π.Α. 

1 
Δ.Π.Σ. 

ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ 
–ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ 
ΧΑΛΑΣΤΡΑΣ 

Δ.Π.Σ. 
ΚΥΜΙΝΩΝ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Δ     

 

ΑΡΘΡΟ 3 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η σύμβαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2020-2021 ή την 
ολοκλήρωση 220 δρομολογίων. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 4 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο μεταφορέα η με 
αριθμό……………………………….εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………………..€, της Τράπεζας 
………………………….. 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών. 

 

ΑΡΘΡΟ 5 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την Αναθέτουσα 
Αρχή με βάση τα νόμιμα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζημίωσης απαιτείται, πλέον
των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 50025/19-9-2018 
(ΦΕΚ 4217/τ. Β΄ /26-9-2018). 
Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί, από την ημερομηνία υποβολής των δικαιολογητικών μέχρι την 
εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φο
ρά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό ο Κοινωνικός Πολιτιστικός Οργανισμός Δήμου Δέλτα. 
Για  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  θα  υποβάλλονται  στην  Αναθέτουσα  Αρχή,  Τμήμα Διοικητικού - 
Οικονομικού του Κ.Π.Ο.Δ.Δ.  τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
1.Βεβαίωση  της Υπέυθυνης του Δ.Π.Σ. Κυμίνων ότι  πραγματοποιήθηκε η καθημερινή 
μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση. 
2. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών. 
3. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 
4. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. 
Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. για την παροχή της υπηρεσίας στον τόπο και με τον τρόπο  
που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνετε με τις ακόλουθες κρατήσεις: 
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της αρχική
ς, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων  
Συμβάσεων επιβάλλεται. 
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της   αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της  
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης Υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών  
(Α.Ε.Π.Π.) (παρ.3, άρθρο 350 του Ν.4412/2016, ΚΥΑ 1191/14-3-2017 (Φ.Ε.Κ. Β/969/22-3-2017)). 
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του Δημοσίου, η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, 
καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Το ποσό αυτό παρακρατείτε σε κάθε πληρωμή από την 
αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και 
Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016 
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην  
επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 
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Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου εισοδήμα
τος αξίας 8 % επί του καθαρού ποσού. 
Σε  περίπτωση  τροποποίησης  των  διατάξεων  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  νομίμων  κρατήσεων  ή/και
φόρου 
εισοδήματος ή οποιαδήποτε άλλη τροποποίηση/συμπλήρωση τυχόν διατάξεων, οι όροι της Προκήρυξης, 
καθώς και της Σύμβασης που πρόκειται να υπογραφεί με τον Ανάδοχο, συμμορφώνονται με τις νέες διατά
ξεις.  
Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο: 

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

Δ.Π.Σ. Κυμίνων. 

• Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού 
προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με την Υπεύθυνη του Δ.Π.Σ. Κυμίνων. 
• Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία 

παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου. 

• Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η μεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων μαθητών. 

• Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότητα του 
αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του μεταφορικού μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για
 την ασφαλή  και  σύμφωνη  με τους  όρους της παρούσας  σύμβασης  και  τις  κείμενες σχετικές   
διατάξεις, μεταφορά των μαθητών. 

 

ΑΡΘΡΟ 6 
 

ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ 
 

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται όλες τις ημέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και μέχρι την 

προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία. 

Κατά τη μεταφορά: 

Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών. 

Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία-στάσεις. Έως την 

επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονικοί μέριμνα ή οι  

νόμιμοι επίτροποι των μαθητών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα σημεία από τα  

οποία είχαν παραληφθεί. 

Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός. 

Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

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

ω μέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική  

εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα  

φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με 

ζώνες ασφαλείας (βάση τηςυπ’αριθμ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/Υ.Α(Φ.Ε.Κ Β΄ 1894/22-12-04)από την έναρξη  

ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ  

Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄1442)απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα   

«Διατάξεις  περί  εφοδιασμού  δια  ζωνών 

ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση 

τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις  

διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να  

εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών. 

Οι  οδηγοί  που  θα  μεταφέρουν  μαθητές  θα  είναι  συνεργάσιμοι,  θα  συμπεριφέρνονται  με  ευγένεια  στο
υς μαθητές  και  θα  πειθαρχούν  στις  υποδείξεις  των  Δ/ντών  των  σχολείων  ή  των  αναπληρωτών   

τους  και  των εκπαιδευτικών,  θα  είναι  υγιείς  και  η  συμπεριφορά  τους,  προς  τη  σχολική  κοινότητα,  

θα  είναι  η  αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

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

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν 
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εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και 

επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε σχολείου, ώστε 

να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να  

διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να 

εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το οποίο έχει 

υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμέν

ος να ενημερώσει το Δ/ντή της σχολικής  μονάδας  και  την  Αναθέτουσα  Αρχή,  όπως  επίσης  και   

τους  γονείς  των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας  

απεργεί. Τα οχήματα  που  θα  χρησιμοποιήσουν  οι  μεταφορείς  θα  πρέπει  να  περνούν  από  τον   

προβλεπόμενο  τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. 

Απαγορεύεται  η  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  μεταβίβαση  ή  εκχώρηση,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,  δρομολογίων  α

πό  τον ανάδοχο  φορέα  σε  άλλο  πρόσωπο, η  μεταφορά  άλλων  επιβατών  μαζί  με  τους  μαθητές   

καθώς  και  απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 

Τα  μεταφορικά  μέσα  θα  έχουν επαρκή  αριθμό  θέσεων  για  τον  αριθμό  των  μαθητών  που  θα  μεταφέρο

υν.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι μαθητές. 

Κάθε  μεταφορικό  μέσο  που  θα  χρησιμοποιείται  κύριο  ή  εφεδρικό  από  τον  ανάδοχο  φορέα  για  το  έρ

γο  της μεταφοράς  πρέπει  να  έχει  πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψη  όλων  των  επιβαινόντων  για   

ατυχήματα  και  υλικές ζημιές, όπως  επίσης  και  την  κατά νόμο  ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη  

έναντι  τρίτων και για  υλικές ζημίες. 

Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. 

Τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  καλύπτουν  υποχρεωτικά  επιβαίνοντες  και  τρίτους  καθ΄όλη  την  διάρκεια 

 της σύμβασης. 

Τα  λειτουργικά  έξοδα  των  μεταφορικών  μέσων  για  την  μεταφορά  των  μαθητών  επιβαρύνουν  τον  αν

άδοχο φορέα (προμήθεια καυσίμων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.π.). 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7 
 

ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
 

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του άρθρου 5 της σύμβασης, όσο και των σχετικών άρθρων της υπ’ αρ. 

πρωτ. ……………. Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με τίτλο: «Μίσθωση μεταφορικών 

μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-

2021», επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές, ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας 

καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς  

διαγωνισμούς. 

Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της υπ’ αρ. πρωτ. 

………………  Διακήρυξης  Συνοπτικού  Διαγωνισμού  για  το  έργο  με  τίτλο:  «Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη 

Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 2020-2021» για τα νέα δρομολόγια που 

προέκυψαν, οι όροι της οποίας συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή για την τήρηση των παραπάνω 

όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

Επίσης σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των  όρων  της  σύμβασης  ή  της  διακήρυξης,  ο  ανάδοχος  φορέας 

κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής. 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για κάθε θετική ή αποθετική ζημία 

που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση. 
 

ΑΡΘΡΟ 8 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 

8.1. Η  Αναθέτουσα  Αρχή,  με  μονομερή  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου,  μπορεί  να  προβαίνει  στην  κατάργηση, 

συγχώνευση  ή  επέκταση  των  δρομολογίων,  όταν  αυτό  είναι  αναγκαίο.  Ο  μειοδότης  παραιτείται  από  κάθε  αξίωση 

αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που 
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προκηρύχθηκαν  με  την  παρούσα  και  ενδεχομένως  καταργηθούν  για  οποιονδήποτε  λόγο  με  μονομερή  απόφαση  του 

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική 

υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 

8.2 Στις περιπτώσεις όπου η μεταφορά των μαθητών γίνεται με συνδυασμό δρομολογίων ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι 

των   δρομολογίων   που   συνδυάζονται,   υποχρεούνται   να   εξασφαλίζουν   με   τον   αναγκαίο   συγχρονισμό   την   άνετη, 

απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις μεταφορά των μαθητών στον τελικό προορισμό τους. 

8.3.Επειδή  η  παρούσα  σύμβαση  καταρτίστηκε  εκ  των  πραγμάτων  με  βάση τα  στοιχεία  της  τρέχουσας  σχολικής 

περιόδου,  μετά  την  έναρξη  εφαρμογής  της  ,  αυτή  μπορεί  να  τροποποιηθεί  αναλόγως,  με  μονομερή  απόφαση  της 

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

εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων 

με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για 

λήψη της σχετικής απόφασης. 

8.4. Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και εξίσου κατάλληλο 

σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική αντικατάσταση κάθε μεταφορικού 

μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.Σε περίπτωση 

που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου 

μέσου (ταξί κλπ.). 

Το δρομολόγιο του μεταφορικού μέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή 

αλλάζει η κατοικία τους. 

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται 

μόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και 

τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί. 

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

ου δρομολογίου,  που  υποβάλλονται  στο  Δ/ντή  της  σχολικής  μονάδας,  ο  τελευταίος,  αφού   

ελέγξει  την  ακρίβεια των  καταγγελλομένων  και  διαπιστώσει  ότι  ευ  σταθούν,  εισηγείται  στην   

Αναθέτουσα  Αρχή,  την  επιβολή  των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

8.5. Στην παρούσα σύμβαση ισχύουν συμπληρωματικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν αναφέρονται ρητά 

σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ.  ..………… Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για το έργο με  

τίτλο:« Μίσθωση μεταφορικών μέσων, για τη Μεταφορά νηπίων, των Δημοτικών Παιδικών Σταθμών ΕΤΩΝ 

2020-2021» για τα νέα δρομολόγια που προέκυψαν. 
 

ΑΡΘΡΟ 9 

ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ 
Η σύμβαση διέπεται από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκόψουν σχετικ

ά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής της, η αναθέτουσα  

Αρχή και ο ανάδοχος  καταβάλλουν  κάθε  προσπάθεια  για  φιλική  επίλυσή  τους,  σύμφωνα  με  τους   

κανόνες  της  καλής πίστης και των χρηστών συναλλακτικών ηθών. 

Για τυχόν διαφωνίες που προκύπτουν κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης η επίλυσή τους διέπεται απ

ό τη σχετική νομοθεσία και αρμόδια είναι τα δικαστήρια Θεσσαλονίκης. 
 

ΑΡΘΡΟ 10 

ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
Η Αναθέτουσα αρχή μπορεί να μεριμνά και να ελέγχει την καλή εκτέλεση των δρομολογίων κατά τη διάρκει

α εκτέλεσης της σύμβασης θεσπίζοντας αρμόδια όργανα και ανάλογους ελεγκτικούς μηχανισμούς. 
 

Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συμβαλλόμενους σε τρία αντίτυπα εκ των οποί

ων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Ο Πρόεδρος του ΚΠΟΔΔ  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ X – ΚΥΡΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
1. Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα 

Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί 

τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η 

παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της 

ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: · Χρησιμοποίηση ακατάλληλου 

οχήματος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. · Αδικαιολόγητη 

καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το 

πρωί. · Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για 

την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. · Μη τήρηση της συγκεκριμένης 

διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες 

περιπτώσεις ανωτέρας βίας. · Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους 

μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. · Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. · Μεταφορά 

προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

 
2.   Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται 

έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 

της σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 

 
3. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτης, τότε 

πέραν της μη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο 

των εξόδων που θα πραγματοποιήσει ο Κ.Π.Ο.Δ.Δ. για την αναπλήρωση του δρομολογίου 

και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του 

δρομολογίου. Σε περίπτωση που η μη πραγματοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από 

πέντε (5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με 

απόφαση του αρμόδιου για τον φορέα οργάνου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 

σύμβασης καταπίπτει υπέρ του Κ.Π.Ο.Δ.Δ. 
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ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΤΕΥΔ (Βλέπε ιστοσελίδα www.eaadhsy.gr ή (www.hsppa.gr ή την 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ). 
 

 

I  Σε περίπτωση  που  η  αναθέτουσα  αρχή  /αναθέτων  φορέας  είναι  περισσότερες  (οι)  της  (του)  μίας   

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ii   Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

iii   Βλέπε  σύσταση  της  Επιτροπής,  της  6ης  Μαΐου  2003,  σχετικά  με  τον  ορισμό  των  πολύ  μικρών,  των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται 
μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ  μικρή  επιχείρηση:  επιχείρηση  η  οποία  απασχολεί  λιγότερους  από  10  εργαζομένους  και  της 

οποίας   ο   ετήσιος  κύκλος   εργασιών  και/ή   το   σύνολο   του   ετήσιου   ισολογισμού   δεν   υπερβαίνει   τα   2 
εκατομμύρια ευρώ. 

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος  

κύκλος  εργασιών  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν  υπερβαίνει τα  10  εκατομμύρια ευρώ. 

Μεσαίες   επιχειρήσεις:   επιχειρήσεις   που   δεν   είναι   ούτε   πολύ   μικρές   ούτε   μικρές   και   οι   οποίες 

απασχολούν   λιγότερους   από   250   εργαζομένους   και   των   οποίων   ο   ετήσιος   κύκλος   εργασιών   δεν 
υπερβαίνει  τα  50  εκατομμύρια  ευρώ  και/ή  το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν  υπερβαίνει  τα  43 
εκατομμύρια ευρώ. 

iv   Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

ατόμων. 

v   Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

vi   Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

vii   Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με 

τους  τίτλους  σπουδών  και  τα  επαγγελματικά  προσόντα  που  ορίζονται  στην  περίπτωση  στ΄  του  Μέρους  ΙΙ  του 
Παραρτήματος   ΧΙΙ   του   Προσαρτήματος   Α΄   ή   με   την   σχετική   επαγγελματική   εμπειρία,   οι   οικονομικοί   φορείς, 

μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες 
ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 

viii  Σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  73  παρ.  3  α,  εφόσον  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης  είναι 

δυνατή   η   κατ'   εξαίρεση   παρέκκλιση   από  τον   υποχρεωτικό   αποκλεισμόγια  επιτακτικούς   λόγους   

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

ix   Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης-πλαίσιο  2008/841/ΔΕΥ  του  Συμβουλίου,  της  24ης  Οκτωβρίου 

2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

x   Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 

xi   Όπως  ορίζεται  στο  άρθρο  3  της  Σύμβασης  περί  της  καταπολέμησης  της  δωροδοκίας  στην  οποία  ενέχονται 

υπάλληλοι   των   Ευρωπαϊκών   Κοινοτήτων   ή   των   κρατών   μελών   της   Ευρωπαϊκής   Ένωσης    

(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ  

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την  καταπολέμηση της δωροδοκίας στον  ιδιωτικό τομέα  

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ.  54). 

Περιλαμβάνει  επίσης  τη  διαφθορά  όπως  ορίζεται  στο  ν.  3560/2007  (ΦΕΚ  103/Α),  «Κύρωση  και  εφαρμογή  της 
Σύμβασης  ποινικού  δικαίου  για  τη  διαφθορά  και  του  Πρόσθετου  σ΄  αυτήν  Πρωτοκόλλου»  (αφορά  σε   προσθήκη 
καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 

xii  Κατά  την  έννοια  του  άρθρου  1  της  σύμβασης  σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 

Ευρωπαϊκών  Κοινοτήτων  (ΕΕ  C  316  της  27.11.1995,  σ.  48)   όπως  κυρώθηκε  με  το  ν.  2803/2000   

(ΦΕΚ  48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά  µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών  

Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
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xiii  Όπως  ορίζονται  στα  άρθρα  1  και  3  της  απόφασης-πλαίσιο  του  Συμβουλίου,  της  13ης  Ιουνίου  2002   

για  την καταπολέμηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  164  της  22.6.2002,  σ.  3).  Αυτός  ο  λόγος  αποκλεισμού   

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της  

εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xiv  Όπως ορίζεται  στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 

26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση  εσόδων  από  παράνομες  δραστηριότητες  και  τη  χρηματοδότηση  της  τρομοκρατίας  (ΕΕ  L  309  της25.11.

2005,   σ.15)   που   ενσωματώθηκε   με   το   ν.  3691/2008   (ΦΕΚ  166/Α)  “Πρόληψη   και   καταστολή  της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και 
άλλες διατάξεις”. 

xv Όπως ορίζεται στο άρθρο 2  της  οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για  

την προστασία των  θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 

2002/629/ΔΕΥ   του   Συμβουλίου   (ΕΕ   L   101   της   15.4.2011,   σ.   1)   η   οποία   ενσωματώθηκε   στην   εθνική 

νομοθεσία  με  το  ν.  4198/2013  (ΦΕΚ  215/Α)"Πρόληψη  και  καταπολέμηση  της  εμπορίας  ανθρώπων  και 
προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xvi  Η  εν   λόγω  υποχρέωση  αφορά  ιδίως:   α)   στις  περιπτώσεις  εταιρειών   περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε)   και 

προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε  και  Ε.Ε),  τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του 
άρθρου 73 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix  Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης 

σύμβασης  ή  ανάθεσης  παραχώρησης  δε  μπορεί  να  κάνει  χρήση  αυτής  της  δυνατότητας  κατά  την   περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

xxi  Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 

(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων 

που λήφθηκαν. 

xxii Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην  Ελλάδα 

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

επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

xxiii Σημειώνεται  ότι,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  73  παρ.  3  περ.  α και  β,  εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 

σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων 
καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών  κατ’  εξαίρεση,  για  επιτακτικούς  λόγους  δημόσιου  συμφέροντος, 
όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς 

δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν 
καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης 
των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά  

τον οποίο  δεν  είχε  τη  δυνατότητα να  λάβει  μέτρα,  σύμφωνα  με  το  τελευταίο  εδάφιο  της  παραγράφου  2   

του  άρθρου 73,   πριν   από  την   εκπνοή   της   προθεσμίας   αίτησης  συμμετοχής   ή   σε   ανοικτές   διαδικασίες    

της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται  για τους σκοπούς της  παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις  κείμενες 

διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό 

ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα  

το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010. 

xxix Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) ευρώ εκτός 

ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ   και άρθρο 375 παρ. 10. 
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