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1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΣΑ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

 

Επωνυμία Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,Μ.Ε.Θ 

Ταχυδρομική διεύθυνση 26ης Οκτωβρίου 64 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54627 

Χώρα Ελλάδα 

Κωδικός ΝUTS EL522 

Τηλέφωνο 2313319148 

Φαξ 2313319135 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  A.Tseliou@pkm.gov.gr 

Αρμόδιος για πληροφορίες Α.Τσέλλιου  

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) 2313319148 

Διεύθυνση του προφίλ αγοραστή στο διαδίκτυο (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Είδος Αναθέτουσας Αρχής  

Η Αναθέτουσα αρχή είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας ,Μητροπολιτική Ενότητα 

Θεσσαλονίκης ,και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση και ειδικότερα στον υποτομέα των ΟΤΑ. 

   

Κύρια δραστηριότητα Α.Α. 

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών ∆ηµοσίων 

Υπηρεσιών. 

 

Στοιχεία Επικοινωνίας  

α)    Τα έγγραφα της σύμβασης για το παρόν ΔΣΑ είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, 

άμεση & δωρεάν ηλεκτρονική πρόσβαση  μέσω της διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., στο ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ 

ΔΗΜΟΣΙΩΝ(ΚΗΜΔΗΣ),  στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ, όπως επίσης και μέσω της ηλεκτρονικής σελίδας της 

Αναθέτουσας Αρχής www.pkm.gov.gr 

β)     Κάθε είδους επικοινωνία και ανταλλαγή πληροφοριών πραγματοποιείται μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 

  

γ) H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν 

είναι γενικώς διαθέσιμα. Η απεριόριστη, πλήρης, άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω 

εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην διεύθυνση: www.pkm.gov.gr 
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1.2 Στοιχεία ∆ιαδικασίας – Χρηµατοδότηση- ∆ιάρκεια Ισχύος ∆ΣΑ 

Διαδικασία  

Η παρούσα διαδικασία αφορά στη δημιουργία Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) του 

άρθρου 33 του Ν.4412/2016. 

Για τη σύναψη των επιμέρους συμβάσεων στο πλαίσιο του ΔΣΑ, η Αναθέτουσα Αρχή 

ακολουθεί τους κανόνες της κλειστής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στην 

παρούσα. 

Η ισχύς του ΔΣΑ θα διαρκέσει έως την 30/06/2023. 

Στους ενδιαφερόμενους ή συμμετέχοντες στο σύστημα οικονομικούς φορείς δεν 

επιβάλλεται καμία χρέωση πριν από ή κατά την περίοδο ισχύος του ΔΣΑ. 

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της 

Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr . 

Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, κάθε αναφορά σε «αίτηση συμμετοχής» νοείται 

ως αναφορά στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (εφεξής ΕΕΕΣ).  

 

Χρηματοδότηση 

Φορέας χρηματοδότησης του παρόντος ΔΣΑ είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Μ.Ε 

Θεσσαλονίκης.  

Η δαπάνη των επιμέρους συμβάσεων που θα συναφθούν βαρύνει την με Κ.Α.Ε 02-21-01-

191-0821-01 Μεταφορά μαθητών -002478-6 : σχετική πίστωση του προϋπολογισμού των 

οικονομικών  ετών  2020-2021,2021-2022,2022-2023  

1.3 Κατηγορίες ∆ΣΑ - Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού 
αντικειµένου  

Αντικείμενο του παρόντος ΔΣΑ  είναι η ανάθεση επιμέρους συμβάσεων παροχής υπηρεσιών 

μεταφοράς μαθητών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, χωρικής αρμοδιότητας Μ.Ε 

Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με τα αναλυτικά αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι της παρούσας.               

Οι παρεχόμενες υπηρεσίες κατατάσσονται στους ακόλουθους κωδικούς του Κοινού 

Λεξιλογίου δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 6013000-8 

Το παρόν ΔΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών μεταφοράς, με βάση το 

απαιτούμενο μεταφορικό μέσο: 

Α. Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) 

Β. Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα 

Γ. Μικρό Λεωφορείο ή Λεωφορείο  

 

Αιτήσεις συμμετοχής  για την εγγραφή στο παρόν ΔΣΑ μπορούν να υποβάλλονται για μία, 

περισσότερες ή όλες τις ως άνω κατηγορίες, εφόσον ο οικονομικός φορέας πληροί τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής εκάστης κατηγορίας.  

Τα απαιτούμενα κριτήρια μπορεί να πληρούνται είτε μεμονωμένα είτε, σε περίπτωση 

ένωσης, αθροιστικά από τα μέλη της ένωσης είτε με στήριξη σε ικανότητες τρίτων. 
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Οι επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ 

υποδιαιρούνται, με βάσει το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο, με ενδεικτική εκτιμώμενη 

αξία για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, ως εξής: 

 

• ΤΜΗΜΑ: «Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης 

αξίας 3.115.451,94€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

• ΤΜΗΜΑ: «Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα (Ε.Δ.Ο.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 

4.816.587,60€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

• ΤΜΗΜΑ: «Λεωφορεία Μικρά και Μεγάλα», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 

25.035.705,82€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη 

των επιμέρους συμβάσεων.  

Τα ως άνω τμήματα δύνανται να τροποποιούνται είτε με προσθήκη νέων είτε με επιμέρους 

τροποποιήσεις ή κατάργηση δρομολογίων, με βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν, κατά τη 

διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ, με την τήρηση των απαιτούμενων διατυπώσεων δημοσιότητας 

και παράταση της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στα αρ. 65, 66 και 67 του Ν. 4412/2016. 

Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο 

πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ ανέρχεται στο ποσό των 40.880.004,25€ συμπεριλαμβανομένου 

ΦΠΑ24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 32.967.745,36€, ΦΠΑ: 7.912.258,89€). 

 

Επιπλέον, προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (βάσει της ΚΥΑ 50025/2018) ως εξής: 

• Δικαίωμα Προαίρεσης πενήντα τοις εκατό (50%), για τροποποίηση υφιστάμενων 

δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική 

αλλαγή της διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως και για την 

ύπαρξη συνοδού, όποτε υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

συνολικής ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας και για τα τρία (3) τμήματα,  ποσού 

20.440.002,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 16.483.872,68€ χωρίς ΦΠΑ. 

• Δικαίωμα Προαίρεσης για χρονική παράταση του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα 

πέντε (5) μηνών με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την 

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, συνολικής ενδεικτικής 

εκτιμώμενης αξίας και για τα τρία (3) τμήματα, ποσού 11.679.993,62€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 9.419.349,70€ χωρίς ΦΠΑ 

 

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου των επιμέρους τμημάτων 

θα συνοδεύει την εκάστοτε κατάθεση πρόσκλησης προσφορών .  
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1.4 Θεσµικό πλαίσιο  

Η δημιουργία του παρόντος ΔΣΑ, καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση των επιμέρους 

συμβάσεων διέπονται 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)» 

 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,   

 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 

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

και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…»,  

 του Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”, 

 του άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150) 

 του Ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο 

νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,   

 του Ν. 3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή 

καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη 

διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 

82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση  μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που 

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των νομικών 

προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των Υπουργών 

Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα ‘’Δικαιολογητικά 

για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε με το 

Ν.3414/2005’’, καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονομίας και Οικονομικών 

με αριθμ.1108437/2565/ΔΟΣ/2005 (Β΄ 1590) “Καθορισμός χωρών στις οποίες 

λειτουργούν εξωχώριες εταιρίες” 

 του Ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,  

 του Ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις”  και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15, 

 του 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”, 
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 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», 

 της με αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και 

Ανάπτυξης «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)»,  

-   της υπ’ αριθμ. 50025/19.9.2018 (Β’ 4217/26.9.2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 

σχολείων από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών». 

-   τον Οργανισμό Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας (ΠΔ 

133/2010) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει με την 81320 & 77909 Απόφαση του Γεν 

.Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης (ΦΕΚ 4302/30-12-2016) 

-  Την αριθμ.οικ.57060(7712)/12-09-2019(ΦΕΚ.3475 B/16-9-2019) Απόφαση Περιφερειάρχη 

Κεντρικής Μακεδονίας «Περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων των οργανικών μονάδων της 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας στους Αντιπεριφερειάρχες στον Εκτελεστικό 

Γραμματέα ,καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων ,Αποφάσεων και 

άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ »στους Αντιπεριφερειάρχες ,στον 

Εκτελεστικό Γραμματέα ,στους Προϊστάμενους των Γενικών Διευθύνσεων, των 

Διευθύνσεων /Αυτοτελών Διευθύνσεων ,Υποδιευθύνσεων ,Τμημάτων /Αυτοτελών 

Τμημάτων   και  Αυτοτελών Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

-    Το πρωτογενές αίτημα για την διάθεση της πίστωσης του προς ανάθεση έργου 

μεταφοράς μαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2021,2021-2022,2022-2023,με δικαίωμα 

πεντάμηνης παράτασης, όπως αποτυπώνεται στο υπ’αριθμ..171373/4150/17.3.2020 

(ΑΔΑΜ.20REQ006496810 2020-03-30) έγγραφο του Τμήματος Απασχόλησης και 

Υποστήριξης της Εκπαίδευσης –Ομάδα μεταφοράς μαθητών –της Δ/νσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος της Μ.Ε Θεσσαλονίκης. 

- Η αριθμ. 1807/2020 (ΑΔΑ:Ω8ΥΓ7ΛΛ-ΒΧ3) & (ΑΔΑΜ.20REQ006605744) απόφαση ανάληψης 

υποχρέωσης για την πραγματοποίηση της δαπάνης, που έχει  καταχωρηθεί με α/α.1754 

στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας 

-  Την υπ’αριθμ.608/2.6.2020(ΑΔΑ.ΩΑ147ΛΛ-Ι48) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 

Π.Κ.Μ με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας διακήρυξης 

- την με αριθμ.20-287590-001 Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής Περίληψης της 

παρούσας Διακήρυξης στην    Υπηρεσία  Επίσημων Εκδόσεων των Ευρ.Κοινοτήτων.              

-     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 
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1.5 Προθεσµία παραλαβής αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ) για την 
εγγραφή στο ∆ΣΑ  

Ως προθεσμία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστημα) 

αιτήσεων συμμετοχής  (ΕΕΕΣ), ορίζεται  η Πέμπτη 16/7/2020 και ώρα 23:59.  

Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριμένης σύμβασης 

στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ δεν μπορεί να αποσταλεί πριν την παρέλευση της ως άνω 

ημερομηνίας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο Στάδιο Β’ της παρούσας.  

Μετά την αποστολή της παραπάνω πρόσκλησης, δεν τίθεται καμία επιπλέον προθεσμία 

παραλαβής αιτήσεων συμμετοχής.  

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσα αρχή θα προβεί 

τη Δευτέρα 20/7/2020 και ώρα 10:00 στην ηλεκτρονική αποσφράγιση των αιτήσεων 

συμμετοχής και στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο 

Σύστημα, οργάνων της, εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων 

1.6 ∆ηµοσιότητα 

Α. Δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης  

Προκήρυξη σύμβασης για τη δημιουργία του παρόντος ΔΣΑ απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα 

για δημοσίευση στις 12/6/2020 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

 

Β. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο  

Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).  

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του 

Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.:  http://www.promitheus.gov.gr, με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 92862 

Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο, 

σύμφωνα με το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:  

Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 

της παραγράφου 4 του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στον ιστότοπο του 

προγράμματος «ΔΙΑΥΓΕΙΑ» http://et.diavgeia.gov.gr/  

Η Διακήρυξη καταχωρείται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής , στη διεύθυνση (URL) :   

www.pkm.gov.gr στη διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ►  ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ   ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  

►  

Γ. Έξοδα δημοσιεύσεων 

Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. 

 

1.7 Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης  

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση των επιμέρους 

συμβάσεων στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, 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 
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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 ( Άρθρο 

18 παρ. 2 του ν. 4412/2016.) 

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. 
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ∆ΣΑ 

2.1 Γενικές Πληροφορίες 

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης 

Στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, τα έγγραφα σύμβασης είναι τα ακόλουθα: 

1. η με αρ.πρ.293749(6999)/12.6.2020 Προκήρυξη της Σύμβασης 

(ΑΔΑΜ.20PROC006865565), όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης  

2. το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης [ΕΕΕΣ]  

3. οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, 

ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά             

 

2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης 

Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασης, καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, 

εκτελούνται με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ),  η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης 

www.promitheus.gov.gr 

Τα έγγραφα της παρ.2.1.1 διατίθενται στα γραφεία της Αναθέτουσας Αρχής κατά τις 

εργάσιμες ημέρες και ώρες. Για την παραλαβή των τευχών οι ενδιαφερόμενοι καταβάλλουν 

τη δαπάνη αναπαραγωγής τους, εκτός αν ο ενδιαφερόμενος αναλάβει με δαπάνη και 

επιμέλειά του την αναπαραγωγή.  

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων 

Αιτήματα διευκρινίσεων από ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, κατά την περίοδο 

υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής, υποβάλλονται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από την αποστολή της προκήρυξης σύμβασης στην ΕΕΕΕ έως την καταληκτική 

προθεσμία υποβολής των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής του άρθρου 1.5 της παρούσας, 

ήτοι μέχρι την 29/6/2020, και απαντώνται το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την λήξη αυτής. 

Λοιπά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ΔΣΑ 

υποβάλλονται οποτεδήποτε από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς και 

απαντώνται το αργότερο επτά (7) ημέρες από την υποβολή τους. 

Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο 

του ΔΣΑ, μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr , του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. Αιτήματα 

παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων  υποβάλλονται από 

εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν 

σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 

και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ηλεκτρονικά 

υπογεγραμμένο σύμφωνα με το άρθρο53, παρ.3 του Ν. 4412/2016. Τα έγγραφα της 

σύμβασης (όπως περιγράφονται στην παρ. 2.1.1) συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική 

γλώσσα . 
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Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το 

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν 

εξετάζονται.  

 

2.1.4 Γλώσσα 

Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές 

προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα. 

Οι αιτήσεις συμμετοχής, 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. 

Κάθε μορφής επικοινωνία με την Αναθέτουσα Αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του 

αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. 

 

2.2 ∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής 

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής  
1. Δικαίωμα συμμετοχής στην παρούσα διαδικασία εγγραφής σε μία ή περισσότερες 

κατηγορίες του παρόντος ΔΣΑ 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 

αίτησης συμμετοχής εφόσον αυτό δικαιολογείται από αντικειμενικούς λόγους και είναι 

σύμφωνο με την αρχή της αναλογικότητας  για την υποβολή προσφοράς. Στην περίπτωση 

της ένωσης ή των ενώσεων  οικονομικών φορέων  που τους κατακυρώθηκαν δρομολόγια 

τότε θα πρέπει να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  

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 για την εγγραφή στο ∆ΣΑ  

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ  
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονομικός φορέας, εφόσον 

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

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

περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

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 στους διαχειριστές. 



15 

 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά στον 

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

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

Συμβουλίου σύμφωνα με παρ. 10 άρθρου 73 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με το 

άρθρο 107 περ. 9 του Ν. 4497/2017. 

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

εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν 

έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την 

ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.  

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.  

γ) Η Αναθέτουσα αρχή  γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 

παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 

απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ 

υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες 

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

του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που 

αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει 

τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.  

2.2.3.3 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 

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.  
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2.2.3.4. Αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία 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  , 

(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 έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του. 

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

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

γεγονότος . 
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Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται 

σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, 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.  

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονομικός φορέας από την παρούσα διαδικασία, εάν 

συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3310/2005, όπως 

ισχύει (αμιγώς εθνικός λόγος αποκλεισμού). 

2.2.3.6. 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.  

2.2.3.7. 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 
  
 . 

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

κατά την προηγούμενη παράγραφο εκδίδεται σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παρ. 8 και 9 

του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. 

2.2.3.9. 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. 
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Κριτήρια Επιλογής 

2.2.4 Kαταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας 
Οι Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη παρούσα διαδικασία απαιτείται να ασκούν 

επαγγελματική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης για το οποίο 

αιτούνται την εγγραφή στο ΔΣΑ.   

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

απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 

τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση 

ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.  

Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος μέλος του Ευρωπαϊκού 

Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες 

που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή 

πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων 

συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά 

μητρώα.  

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται:  

α) τα φυσικά πρόσωπα /ατομικές επιχειρήσεις,  

να είναι κάτοχοι είτε ειδικής άδειας οδήγησης  για Ε.Δ.Χ. σε ισχύ ή άδεια άσκησης 

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

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

περίπτωση.  

Οι εγκατεστημένοι στην αλλοδαπή οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ισοδύναμες 

άδειες επαγγελματικής καταλληλότητας της χώρας εγκατάστασης. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένοι στο 

οικείο επαγγελματικό μητρώο, εφόσον, κατά την κείμενη νομοθεσία, απαιτείται η εγγραφή 

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία .Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής ,αυτό 

δηλώνεται με υπεύθυνη δήλωση υπογεγραμμένη από τον υπεύθυνο του Οικονομικού 

Φορέα. 

 

2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  

       Όσον αφορά την οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια  για την παρούσα 

διαδικασία 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 εγγραφή στο ΔΣΑ, οι 

οικονομικοί φορείς απαιτείται όπως διαθέτουν: 

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

δρομολόγιο  

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

δρομολόγιο, 

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

για κάθε δρομολόγιο  
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Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συμμετοχής από ένωση οικονομικών φορέων, οι ως 

άνω απαιτήσεις τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από τουλάχιστον από ένα μέλος 

της ένωσης ή από όλα τα μέλη της ένωσης. 

 

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων  
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελματικής 

ικανότητας (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. 

Επισημαίνεται, ότι η μίσθωση οχήματος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα, βάσει 

άλλης νομικής σχέσης με τρίτο πρόσωπο (π.χ. παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς 

αντάλλαγμα) δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η 

υποβολή Ενιαίου Ευρωπαϊκού Εντύπου Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.) του τρίτου, εφόσον η κατοχή 

του οχήματος από τον αιτούντα οικονομικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά το χρόνο 

υποβολής του ΕΕΕΣ.  
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3. ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ∆ΣΑ 

3.1 Υποβολή αίτησης συµµετοχής (ΕΕΕΣ)  

Για την εγγραφή στο ΔΣΑ και προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι 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, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, 

υποβάλλουν, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 1 και 3 του Ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό 

Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ). Το ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί  ενημερωμένη Υπεύθυνη 

Δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986, επέχει θέση αίτησης συμμετοχής για την 

εγγραφή στο ΔΣΑ και υποβάλλεται σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην παρούσα 

Παράρτημα ΙΙ. 

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 ΕΕΕΣ, το οποίο 

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

οικονομικού φορέα, ως  προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 

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 αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 

συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην περίπτωση συμμετοχής ένωσης οικονομικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά 

από κάθε μέλος της ένωσης. Σε αυτό, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 

το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της 

κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής
 
. 

Το ΕΕΕΣ μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν από την υποβολή του, 

σύμφωνα με το άρθρο 79
Α
 παρ.4 του Ν.4412/2016,όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 43 

παρ.6 του Ν.4605/2019 (52 Α)και το άρθρο 56 παρ.1 του Ν.4609/2019. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή  μπορεί, ανά πάσα στιγμή, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του 

ΔΣΑ, να απαιτεί από τους συμμετέχοντες, που έχουν γίνει δεκτοί, να υποβάλουν 

ανανεωμένο και επικαιροποιημένο το ΕΕΕΣ, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την 

ημερομηνία διαβίβασης του σχετικού αιτήματος στους συμμετέχοντες. Σε περίπτωση που 

το Ε.Ε.Ε.Σ δεν προσκομιστεί εντός της ανωτέρω προθεσμίας, η Αναθέτουσα Αρχή θέτει, εκ 

νέου, τελευταία προθεσμία, ομοίως, πέντε (5) εργάσιμων ημερών στους συμμετέχοντες 

που δεν ανταποκρίθηκαν, με τη ρητή αναφορά ότι, σε περίπτωση μη συμμόρφωσης, 

διαγράφονται αυτοδικαίως (χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, έκδοση απόφασης, κλπ) 

από όλες τις κατηγορίες στις οποίες έχουν εγγραφεί στο παρόν ΔΣΑ. Μετά τη διαγραφή 

τους, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς τίθενται εκτός συστήματος και δεν τους απευθύνονται 

νέες προσκλήσεις υποβολής προσφοράς. Η διαγραφή δεν επηρεάζει τυχόν συμβάσεις που 

τους έχουν ήδη ανατεθεί ή/και εκτελούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, με την επιφύλαξη 

των οριζόμενων στα άρθρα 6.3, 6.7, 6.8 7.4, 7.5 και 7.6 της παρούσας. 

Επισημαίνεται ότι, μετά την, κατά τα ως άνω, διαγραφή, ο οικονομικός φορέας έχει 

δικαίωμα ανά πάσα στιγμή να επανυποβάλει ΕΕΕΣ (αίτηση συμμετοχής) και να 
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επανεγγραφεί στο ΔΣΑ, εφόσον πληροί τις σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας 

διακήρυξης και τηρουμένης της προβλεπόμενης διαδικασίας για την αξιολόγηση. 

Καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του ΔΣΑ, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από τους 

εγγεγραμμένους στο ΔΣΑ οικονομικούς φορείς (υποψηφίους), σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, 

όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας. 

3.2 Τρόπος υποβολής αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ) 

3.2.1 Οι αρχικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 

ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
 
μέχρι 

την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5 της 

παρούσας) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα µε τα αναφερόμενα 

στο Ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
1
. 

Μετά την - προβλεπόμενη στο άρθρο 1.5 της παρούσας - προθεσμία υποβολής των αρχικών 

αιτήσεων συμμετοχής (ΕΕΕΣ), αυτές δύνανται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ’ όλη την 

περίοδο ισχύος του, για εγγραφή στο ΔΣΑ, από κάθε οικονομικό φορέα που πληροί τα 

κριτήρια επιλογής της παρούσας. 

Για την υποβολή αίτησης συμμετοχής στο ΔΣΑ, οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς 

απαιτείται να διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο 

χορηγήθηκε από έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος 

περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ 

και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 

56902/215 “Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 

Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να 

εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) 

ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.  

Επισημαίνεται, ότι οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την αίτηση συμμετοχής τους, με χρήση 

προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με 

οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης 

δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η 

χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι 

υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε διαδικασίες 

σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει 

υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων συμμετοχής  . 

 

3.2.2. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συμμετοχής και οποιαδήποτε ηλεκτρονική 

επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες 

χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 

της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Με την οριστική υποβολή της αίτησης συμμετοχής 

εκδίδεται από το Σύστημα ηλεκτρονική απόδειξη. 
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Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συμμετοχής, στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, για 

την εγγραφή στο ΔΣΑ, λαμβάνει χώρα πριν την παρέλευση της αντίστοιχης ορισθείσας 

καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1.5. 

της παρούσας. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ, η αναθέτουσα 

αρχή οφείλει να ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική ανακοίνωσή της
  .
 

3.2.3 Η Αναθέτουσα Αρχή παρέχει καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του ΔΣΑ τη δυνατότητα σε 

κάθε οικονομικό φορέα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συμμετοχής, σύμφωνα με 

προαναφερόμενα, με σκοπό να γίνει δεκτός στο σύστημα.  

3.2.4 Όλοι οι οικονομικοί φορείς που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής μίας ή 

περισσότερων κατηγοριών του άρθρου 1.3 εγγράφονται στο ΔΣΑ, καθώς δεν περιορίζεται ο 

αριθμός των υποψηφίων που γίνονται δεκτοί.  

Από τον οικονομικό φορέα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος τα 

στοιχεία εκείνα της αίτησης συμμετοχής 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. 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του 

ΕΣΗΔΗΣ, τον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο ΔΣΑ ή όχι, το 

ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι πέραν των δέκα  (10) ημερών από την Απόφαση του 

αποφαινόμενου οργάνου ,ήτοι της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. 

3.2.5 Ο χρήστης - οικονομικός φορέας υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά μέσω του 

Συστήματος, όπως περιγράφεται παρακάτω: 

Τα δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του οικονομικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται 

από αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν 

συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή 

ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να 

απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Ειδικά για τους αλλοδαπούς οικονομικούς 

φορείς ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόμενα στην παρ. 3.2.1.  

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης συμμετοχής.  

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί  από τους υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό 

σημείο κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε εύλογη προθεσμία όλα ή 

ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία ,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της 

διαδικασίας, προκειμένου για την προεπιλογή των οικονομικών φορέων και την αποδοχή 

τους στο ΔΣΑ. 

3.2.6 Περιεχόμενο Αίτησης Συμμετοχής (ΕΕΕΣ)  

Το μοναδικό δικαιολογητικό για τη συμμετοχή των οικονομικών φορέων και την εγγραφή 

τους στο ΔΣΑ, είναι το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται 

στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016. Οι οικονομικοί φορείς αναφέρουν στο 

ΕΕΕΣ την πρόθεση τους να αναθέσουν την εκτέλεση του / των δρομολογίου/ων που του 

έχουν κατακυρωθεί υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους 

που προτείνουν. 

Επισημαίνεται ότι ο Οικονομικός Φορέας κατά τη συμπλήρωση του Ε.Ε.Ε.Σ. στο Μέρος II 

«Πληροφορίες σχετικά με τον Οικονομικό Φορέα» και στο πεδίο «Τμήματα που 
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συμμετάσχει ο Ο.Φ.» θα πρέπει να συμπηρώσει το Τμήμα ή τα Τμήματα της 

παραγράφου 1.3, στα οποία επιθυμεί να εγγραφεί. 

. 

3.2.7 Χρόνος ισχύος των αιτήσεων συμμετοχής   

Οι αιτήσεις συμμετοχής ισχύουν από την αποδοχή τους και έως την καταληκτική 

ημερομηνία ισχύος του ∆ΣΑ.  

 

3.3 Αξιολόγηση αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ) 

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συμμετοχής, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει 

στην αξιολόγηση αυτών, μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, οργάνων της, 

εφαρμοζόμενων, κατά τα λοιπά, των κείμενων διατάξεων. 

Ειδικότερα το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο: 

α) καταχωρεί τους οικονομικούς φορείς που υπέβαλαν αιτήσεις συμμετοχής, καθώς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 

οργάνου. 

β) στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής, η οποία γίνεται 

σύμφωνα με τους όρους της παρούσας.  

γ) μπορεί να καλεί τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα 

αναφερόμενα στο ΕΕΕΣ, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016. 

δ) συντάσσει πρακτικό, με το οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή τους και την 

εγγραφή των αιτούντων οικονομικών φορέων στο ΔΣΑ ή την απόρριψή τους εφόσον δεν 

πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις της διακήρυξης.  

Στη συνέχεια, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, με την οποία επικυρώνονται ή 

όχι τα ως άνω αποτελέσματα για την εγγραφή στο ΔΣΑ. Η απόφαση κοινοποιείται με 

επιμέλεια της αναθέτουσας αρχής στους συμμετέχοντες, μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του συστήματος. 

Κατά της ανωτέρω απόφασης απόρριψης εγγραφής στο ΔΣΑ χωρεί προδικαστική 

προσφυγή, κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 5.6 κατωτέρω.  

Επισημαίνεται ότι η Αναθέτουσα Αρχή ολοκληρώνει την αξιολόγηση των ΕΕΕΣ, σύμφωνα με 

τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την 

παραλαβή τους. Η προθεσμία αυτή μπορεί να παραταθεί σε είκοσι  (20) εργάσιμες ημέρες 

σε μεμονωμένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως λόγω της ανάγκης να 

εξεταστούν συμπληρωματικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα 

κριτήρια επιλογής.  

Κατά παρέκκλιση από τα προηγούμενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και εφόσον δεν 

έχει αποσταλεί η πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριμένη σύμβαση 

στο πλαίσιο του ΔΣΑ, η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την περίοδο αξιολόγησης 

των αιτήσεων συμμετοχής για επιπλέον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες, υπό την προϋπόθεση 

ότι δεν δημοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών κατά την παραταθείσα περίοδο 

αξιολόγησης.  
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ΣΤΑΔΙΟ Β – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ 

ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ  
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4. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

4.1  Δικαίωμα υποβολής προσφορών 

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονομικούς φορείς οι 

οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο Δυναμικό 

Σύστημα Αγορών και έχουν εγγραφεί σε μία ή περισσότερες κατηγορίες της παρ. 1.3.  

Η ως άνω πρόσκληση απευθύνεται μόνον στους εγγεγραμμένους στην/στις κατηγορία/ες, 

στην/στις οποία/ες η πρόσκληση αφορά.   

 

4.2 Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών 

4.2.1.α Yποβολή προσφορών 

Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και 

τις απαιτήσεις που ορίζονται στο ΠαράρτημαΙ, για όλες τις περιγραφόμενες υπηρεσίες  ανά 

τμήμα.  

Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα 

(δρομολόγια ή ομάδα δρομολογίων), στα οποία αφορά η εκάστοτε πρόσκληση. Σε κάθε 

περίπτωση, η προσφορά αφορά στο σύνολο του κάθε τμήματος.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές. 

Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται 

υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, 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 κάθε 

μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς 

και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής  .
    

 

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της 

διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική 

ημερομηνία και ώρα που ορίζει η σχετική πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε 

ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον Ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 

37 και την Υπουργική Απόφαση αριθμ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες 

λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)» 
2
  

Εκτιμώμενη ημερομηνία για την αποστολή της πρώτης πρόσκλησης υποβολής προσφορών: 

15/07/2020. 

4.2.1.β Εγγυήσεις 

Οι εγγυητικές επιστολές, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, εκδίδονται, σύμφωνα με 

το άρθρο 72 του Ν. 4412/2016, από πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 

ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του 

άρθρου 14 του Ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης 

ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. 

- Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με 
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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 ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου. 

Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

α) την ημερομηνία έκδοσης,  

β) τον εκδότη,  

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

δ) τον αριθμό της εγγύησης,  

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του 

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

κάθε μέλος της ένωσης),  

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

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

κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 

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) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον 

τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου 

να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

 

4.2.1.γ  Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται όπως: 

α) διαθέτουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική 

υπογραφή που υποστηρίζεται από εγκεκριμένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από 

έναν εγκεκριμένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον 

κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές 

λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων 

Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και  

β) εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ- Διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας 

Υ.Α.  

Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να 

υπογράφουν τα δικαιολογητικά της προσφοράς τους με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 
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υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, 

εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής 

υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η 

αίτηση συμμετοχής συνοδεύεται με υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση  προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην 

χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για 

την συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του 

προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών  σύμφωνα με το άρθρο 92 παρ. 7 του ν. 4412/2016, 

όπως προστέθηκε με το άρθρο 43 παρ. 8β του ν. 4605/2019 και τροποποιήθηκε με το 

άρθρο 56 παρ. 2 και 3 ν. 4609/2019 

Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω του 

συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του Ν 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω 

Υπουργικής Απόφασης. 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του 

ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα αρχή θα ρυθμίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας με σχετική 

ανακοίνωσή της . 

4.2.2 Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα:  

(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Τεχνική Προσφορά» 

στον οποίο περιλαμβάνονται  

η εγγύηση συμμετοχής, η τεχνική προσφορά και ιδιωτικό έγγραφο ψηφιακά 

υπογεγραμμένο , σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και τα αναλυτικά 

οριζόμενα στην παρ. 4.3.1. 

 

(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο 

περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παρ. 4.3.2.  

 

Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του ΕΣΗΔΗΣ 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 μονάδος, τις 

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής 

προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 

Οι οικονομικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονομική τους προσφορά 

συμπληρώνοντας τις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ. Στην συνέχεια 

παράγονται τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και 

υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική 

ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ηλεκτρονικού αρχείου pdf (το 

οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το 
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σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το 

ηλεκτρονικό αρχείο pdf. 

Τα στοιχεία και δικαιολογητικά  της προσφοράς του οικονομικού φορέα υποβάλλονται από 

αυτόν ηλεκτρονικά σε μορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί 

από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται 

θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Ειδικά για τους αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς, 

ισχύουν τα οριζόμενα παράγραφο 4.2.1.γ του παρόντος. 

Από το Σύστημα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια 

αποστέλλεται στον οικονομικό φορέα με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

4.2.3 Εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω 

στοιχείων και δικαιολογητικών προσκομίζονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορέα 

στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε σφραγισμένο φάκελο, τα στοιχεία της 

ηλεκτρονικής  προσφοράς τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή, 

σύμφωνα με τον Ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι, ενδεικτικά, η 

εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από 

ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που 

φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία 

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

προβλέπονται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς υποχρεούνται να αποδέχονται σε 

αντίγραφα των πρωτοτύπων. 

Η  Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να ζητεί από προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο 

κατά την διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και σε εύλογη προθεσμία 

όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή 

της διαδικασίας
3
. 

 

4.3 Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών 

4.3.1 Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  

4.3.1.1 Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:  

α) την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του 

Ν.4412/2016  

β) την τεχνική προσφορά  

γ) ιδιωτικό έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο , με το οποίο να δηλώνεται από τον  

συμμετέχοντα    

• ο αύξων αριθμός του κωδικό /ων δρομολογίου/ων  για τα οποία υποβάλλεται 

προσφορά  

•        και ο αριθμός, το είδος και η δυναμικότητα των οχημάτων( ο αριθμός των      

μεταφερόμενων επιβατών ) που σχετίζονται με την τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις 

διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας . 
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4.3.1.2 Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής προσκομίζεται και σε έντυπη μορφή 

(πρωτότυπο) εντός τριών (3) εργασίμων ημερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. 

Επισημαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης 

(π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.).  

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής
 
ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% της εκτιμώμενης αξίας κάθε 

επιμέρους σύμβασης, μη συνυπολογιζόμενων των δικαιωμάτων προαίρεσης και παράτασης 

της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ, και είναι απαραίτητη για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία 

σύναψης της παρούσας σύμβασης.  

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, άλλως η προσφορά απορρίπτεται, με την επιφύλαξη 

εφαρμογής του άρθρου 102 του Ν.4412/2016. Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από τη 

λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια 

ισχύος τόσο της προσφοράς όσο και της εγγύησης συμμετοχής. Ομοίως, απορρίπτεται η 

προσφορά, εφόσον η παράτασή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της 

εγγύησης συμμετοχής. 

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. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, 

εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει 

ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της παρούσας 

δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν 

προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 

 4.3.1.3 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 Παραρτήμα της Διακήρυξης Ι  περιγράφοντας με ακρίβεια τον 

τρόπο πλήρωσής τους. 

 

4.3.2 Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

4.3.2.1 Με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονομική 

Προσφορά συντάσσεται με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ, όπως 

ορίζεται κατωτέρω. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται  σε ευρώ ανά μονάδα. 

Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς η Οικονομική 

προσφορά πρέπει να συνταχθεί και κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. Επειδή αυτή 

δεν αποτυπώνεται στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του συστήματος, ο 

προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραμμένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, κατά το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ σε μορφή pdf. Στο υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙΙ. στην 

πρώτη στήλη συμπληρώνεται ο  α/α της προτεραιότητας των δρομολογίων που επιθυμεί να 

καταθέσει προσφορά. 

Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως αποκλειστικά 

και μόνο στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 
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Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο 

ΕΣΗΔΗΣ ,οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο  την τιμή μονάδος(χωρίς 

Φ.Π.Α). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α) προκύπτουν 

αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση. 

Η προαναφερόμενη τιμή μονάδος που καλούνται να συμπληρώσουν οι συμμετέχοντες στην 

ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος ,θα είναι η τιμή 

που θα προκύψει μετά την αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) 

που θα προσφέρουν από την τιμή αναφοράς που τίθεται στην παρούσα διαγωνιστική 

διαδικασία . 

Επιπρόσθετα, για κάθε ομαδοποιημένο δρομολόγιο η προσφορά πρέπει να έχει ενιαίο 

ποσοστό έκπτωσης  

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

διαδρομές. 

Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστημα ,η αναγραφή της τιμής σε ΕΥΡΩ 

στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος θα γίνεται με 

δύο δεκαδικά ψηφία, προς τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή μεγαλύτερο 

του πέντε και προς τα κάτω εάν  είναι μικρότερο του πέντε .  

Ανάδοχος /οι θα αναδειχθεί εκείνος/οι οι οποίοι θα προσφέρει /ουν το υψηλότερο 

ποσοστό έκπτωσης και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο /ομάδα 

δρομολογίων. 

Τόσο το ποσοστό της έκπτωσης, όσες και οι τελικές υποβληθείσες τιμές μειοδοσίας είναι 

δεσμευτικές για τον ανάδοχο ,από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη της  καθώς 

και σε περίπτωση τροποποιήσεων ή παρατάσεων. 

Επισημαίνεται ότι  

• Το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός χωρίς δεκαδικά ψηφία 

• Ο αριθμός ,το είδος η δυναμικότητα των οχημάτων που θα δηλωθούν στο ιδιωτικό 

έγγραφο ψηφιακά υπογεγραμμένο , δεσμεύουν τους συμμετέχοντες αναφορικά με 

τον αριθμό των δρομολογίων που θα τους κατακυρωθεί . 

•  Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία περισσότερες 

από μία εταιρείες ή ένωση προμηθευτών ,ούτε να συμμετάσχει ξεχωριστά για τον 

εαυτό του και να εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία. 

Στην περίπτωση αυτή , αποκλείονται όλες οι προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από 

τον ενδιαφερόμενο όλες οι προσφορές εκτός από μία με την οποία θα συμμετάσχει 

για λογαριασμό του. 

• Η οικονομική προσφορά θα υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή το άτομο που 

έχει την ατομική επιχείρηση ή το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου σε 

περιπτώσεις εταιρειών εμπορικού δικαίου ή από όλα τα νόμιμα μέλη των 

εκπροσωπούμενων   ενώσεων ή συμπράξεων . 

• Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός 

δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη. Η δήλωση του 

τρόπου εκτέλεσης κατά τα προαναφερόμενα ,θα πρέπει να πραγματοποιείται 

κατά το στάδιο υποβολής της οικονομικής προσφοράς στο πεδίο παρατηρήσεις , 

ώστε να διαπιστώνεται η δυνατότητα αυτή και να εγκρίνεται από την αρμόδια 

Επιτροπή 
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4.3.2.2 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
             

 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα 

υπολογίζεται αυτόματα από το σύστημα.  

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

αναπροσαρμόζονται  

4.3.2.3 Απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: 

 α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή 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,  

γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης (άρ. 97 παρ. 1) και  

δ) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και τεκμηριώνεται 

από την αναθέτουσα αρχή στο κεφάλαιο του Παραρτήματος Ι της παρούσας διακήρυξης.  

4.4 Χρόνος Ισχύος Προσφορών και Λόγοι Απόρριψης αυτών 

4.4.1 Χρόνος ισχύος προσφορών 

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για 

διάστημα 12 μηνών από την επόμενη της ημερομηνίας αποσφράγισης των προσφορών. 

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 4.3.1.2 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 παρέτειναν τις προσφορές τους, ενώ οι λοιποί οικονομικοί φορείς 

αποκλείονται. 

Στην 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 σύναψης κάθε επιμέρους 

σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. 
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4.4.2 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 με τον τρόπο και το περιεχόμενο που ορίζεται στις 

παραγράφους 4.2 (Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 4.3 (Περιεχόμενο φακέλων 

προσφορών), 4.4.1 (Χρόνος ισχύος προσφορών), καθώς και στις παραγράφους 5.1 

(Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), 5.2 (Αξιολόγηση προσφορών), 5.3 (Πρόσκληση 

υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας, 

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

επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή, στην περίπτωση που επιδέχονται συμπλήρωση ή 

διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της 

σύμφωνα με την παράγραφο 5.1 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 5.1 της παρούσας και το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 

δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά, 

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

προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 

73 του Ν. 4412/2016 (παρ.2.2.3.4 περ. γ της παρούσας) και στην περίπτωση ενώσεων 

οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που 

συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων.  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής. 
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5. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ   

5.1 Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών 

Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των  προσφορών  αρμόδιο όργανο της 

Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της 

διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, στο πλαίσιο της 

κάθε επιμέρους πρόσκλησης, ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-

Τεχνική Προσφορά»
 
 

• Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», κατά 

την ημερομηνία και ώρα που θα ορίσει η Αναθέτουσα αρχή 

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο 

άρθρο 5.1 της παρούσας, κάθε προσφέρων  αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και 

τα υποβληθέντα δικαιολογητικά τους, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε 

προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως εμπιστευτικές. 

Η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 

διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 

περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 

4412/2016. 

5.2 Αξιολόγηση προσφορών 

5.2.1  Κριτήριο Ανάθεσης / Επιμέρους κριτήρια προσδιορισμού των υπό ανάθεση 

τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα 

Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά,   βάσει τιμής. 

Στην περίπτωση που η εφαρμογή του κριτηρίου ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την 

ανάδειξη ενός μειοδότη σε  περισσότερα του ενός τμήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι τα 

διατιθέμενα από αυτόν μέσα ν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τμημάτων,  τα κριτήρια 

για τον προσδιορισμό των τμημάτων που  του ανατίθενται, είναι, κατά προτεραιότητα  τα 

ακόλουθα: 

- Α.  κριτήριο  της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής κατακύρωσης  και  

- Β. Κριτήριο της σειράς προτίμησης εκτέλεσης  

Επισημαίνεται ότι, στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή πρώτα 

επιλέγει τον ανάδοχο των τμημάτων με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που 

υπέβαλαν ισότιμες προσφορές, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην επόμενη παράγραφο. Εν 

συνεχεία, εφαρμόζει τα προαναφερόμενα κριτήρια προσδιορισμού των ανατιθέμενων 

τμημάτων. 

 

5.2.2  Διαδικασία Αξιολόγησης  

Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή 

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο Σύστημα, 

οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 
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Ειδικότερα : 

α) το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα 

αποτελέσματα του ελέγχου της εγγυητικής επιστολής αυτών σε πρακτικό, το οποίο 

υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των 

τεχνικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων την εγγυητική επιστολή έκρινε 

αποδεκτή. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας  και συντάσσεται 

πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 

απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών 

αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω. 

Για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 

συντάσσεται ενιαίο πρακτικό,  το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο, μέσω της 

λειτουργικότητας «Επικοινωνία», μόνο στην Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να 

ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του (υπο)φακέλου των οικονομικών 

προσφορών. 

γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, 

κατά την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, οι φάκελοι όλων των 

υποβληθεισών οικονομικών προσφορών. 

δ) Το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών 

προσφορών εκείνων των προσφερόντων, των οποίων οι φάκελοι «δικαιολογητικά 

συμμετοχής-τεχνική προσφορά» έγιναν αποδεκτοί  και συντάσσει πρακτικό, στο οποίο 

εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 

την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω 

όργανο, μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 

Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της 

σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την 

τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, 

κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην 

περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 Ν.4412/2016 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με 

κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 

γίνεται ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των οικονομικών 

φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
       

 . 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μια απόφαση, με την οποία 

επικυρώνονται τα αποτελέσματα  όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά 

Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται, 

με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 

συστήματος ΕΣΗΔΗΣ, μαζί με αντίγραφο των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και 

αξιολόγησης των προσφορών.  

Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στην παρ. 5.5 της παρούσας. 

5.3 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου - 

Δικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά μέσα) 

5.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική 

ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να 
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γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσμίας 

δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδοποίησης σε αυτόν, τα 

αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης 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 επόμενη παράγραφο, 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 - 2.2.7 

αυτής. 

5.3.2 Αποδεικτικά μέσα 

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

συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 αναφορικά με την 

εγγραφή τους στο ΔΣΑ, καθώς και στην παράγραφο 4.1 αναφορικά με την υποβολή 

προσφορών, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, κατά την υποβολή των 

δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύμβασης στις περιπτώσεις του 

άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του Ν. 4412/2016. 

Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς 

στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών 

που αποδεικνύουν, ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της 

παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 

2.2.4 - 2.2.7)
    

. 

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 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ). 

Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η 

αναθέτουσα αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά 

και αυτά εξακολουθούν να 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. Τα ανά περίπτωση προσκομιζόμενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής: 

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: 
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             ΠΙΝΑΚΑΣ ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  

1 Για την παραγρ.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 

παράγραφο2.2.3.1 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά : 

Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε),ιδιωτικών 

κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε ),τους 

διαχειριστές, 

Β)Στις περιπτώσεις Ανωνύμων Εταιρειών (Α.Ε),τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και 

όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 

Γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών , όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

Δ)Στις περιπτώσεις Ένωσης προμηθευτών το προαναφερόμενο Απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται  για κάθε προμηθευτή  που συμμετέχει στην 

Ένωση 

Ε)Στις περιπτώσεις της Κοινοπραξίας το ανωτέρω σχετικό απόσπασμα Ποινικού 

Μητρώου θα πρέπει να προσκομίζεται για κάθε μέλος που συμμετέχει στην 

Κοινοπραξία  

2 Για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

που εκδίδεται  από την αρμόδια δικαστική ή διοικητική 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 . 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νομικά πρόσωπα) που δεν υποβάλλουν τα  

άνω αποδεικτικά ,υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν 

προσωπικό ,για το οποίο υπάρχει υποχρέωση  ασφάλισης σε ημεδαπούς 

ασφαλιστικούς φορείς. Αν απασχολούν τέτοιο προσωπικό, τότε πρέπει να 

υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενημερότητας.   

Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητας  από την αρμόδια αρχή του οικείου 

Κράτους-μέλους ή χώρας. 

Τα Ελληνικά φυσικά και νομικά πρόσωπα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρμόδιας 

Δ.Ο.Υ 

Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν 

υποχρέωση καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια 

υποχρέωση ,υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό της οικείας Δ.Ο.Υ 

3 Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι  στην Ελλάδα τα 

πιστοποιητικά ότι  

Δεν τελούν υπό πτώχευση 
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Δεν  τελούν υπό 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 

απόφαση των εταίρων με δικαστική Απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο 

της έδρας του οικονομικού Φορέα , το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό 

εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η ,σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις ,ως κάθε φορά ισχύουν. 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν πιστοποιητικό περί 

μη θέσεως σε εκκαθάριση. 

 Η μη αναστολή των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για 

τους εγκαταστημένους 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 taxis 

net.).Τα εν λόγω Πιστοποιητικά θα πρέπει να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν 

από την υποβολή του . 

 

4 Για την παράγραφο 2.2.3.2.γ αντί του Πιστοποιητικού από την Διεύθυνση 

Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων , η 

έκδοση του οποίου δεν είναι προς το παρόν δυνατή λόγω μη ολοκλήρωσης της 

διαδικασίας υλοποίησης της σχετικής λειτουργικότητας του ΟΠΣ-ΣΕΠΕ(σύμφωνα με 

το υπ’αριθμ.ΕΞ.12161-2018/10001/12-01-2018 έγγραφο του Σώματος  Επιθεώρησης 

Εργασίας) οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να προσκομίζουν Υπεύθυνη Δήλωση του 

νομίμου εκπροσώπου, μέχρι να καταστεί εφικτή η έκδοση του ανωτέρω 

πιστοποιητικού,  περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για 

παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής »σοβαρότητας, 

για χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας 

υποβολής της προσφοράς ή της αίτησης συμμετοχής. 

*Αν το Κράτος Μέλος ή χώρα δεν εκδίδει έγγραφα ή πιστοποιητικά που να 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 ως άνω, το έγγραφο ή το 

Πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου 

ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ,συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του Κράτους-μέλους 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 εν λόγω έγγραφα ή τα πιστοποιητικά 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. Αν διαπιστωθεί 

με οιονδήποτε τρόπο, ότι στην εν λόγω χώρα εκδίδονται τα υπόψη πιστοποιητικά, η 

προσφορά του διαγωνιζόμενου απορρίπτεται .Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 

διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του 

άρθρου 81 του ν. 4412/2016  . 

Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του 

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

5 Για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών, 

εφόσον ο προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης 

αυτής οι εταιρείες που είναι εισηγμένες στο Χρηματιστήριο της χώρας εγκατάστασής 

τους και υποβάλλουν περί τούτου υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου τους. 

Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του 

κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές  είναι ονομαστικές, το 

οποίο να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, 

καθώς και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον 

αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι 

καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες 

πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς. 

Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυμη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά 

το δίκαιο της έδρας της, ονομαστικές μετοχές προσκομίζει πιστοποιητικό αρμόδιας 

αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές είναι 

ονομαστικές, αναλυτική κατάσταση μετόχων, με αριθμό των μετοχών του κάθε 

μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της 

εταιρείας με ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της 

προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση 

μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 

(τριάντα) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς. 

Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει 

την έδρα της  δεν έχει ονομαστικές μετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί μη 

υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια αρχή, εφόσον υπάρχει 

σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζει υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόμενου, 

έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση μετόχων που κατέχουν τουλάχιστον 1% των 

μετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση μετόχων (με 1%), 

σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην 

εταιρεία. Αν δεν προσκομισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί 

τους λόγους που οι μέτοχοι αυτοί δεν της είναι γνωστοί. 

Η Αναθέτουσα Αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. Δύναται, 

ωστόσο, να  αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης μετόχων, και μόνο 

στην περίπτωση αυτή η εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία. 

Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η Υπεύθυνη δήλωση της 

κοινής απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 

1673) «Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως 

τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005». 

6 Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για 

την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν 

πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους 

εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου 

επαγγελματικού 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, 
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συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού 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, ανά περίπτωση, 

τα ακόλουθα:   

α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή 

σε άλλο αρμόδιο επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση   

β) τα φυσικά πρόσωπα, την  ειδική άδεια οδήγησης στην περίπτωση  Ε.Δ.Χ. ή άδεια 

άσκησης επαγγέλματος  οδικού μεταφορέα επιβατών , σε ισχύ,  την οποία διαθέτουν 

ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
        

 

7 Δικαιολογητικά οχημάτων  

Ευκρινές φωτοαντίγραφο της άδειας κυκλοφορίας των οχημάτων, σε ισχύ, που θα 

χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου. 

Φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο σε ισχύ (σε ευκρινή φωτοαντίγραφα αν εκδίδονται 

από τους φορείς της παρ.α του άρθρου 1του ν.4250/2014 π.χ Δημόσια Κ.Τ.Ε.Ο ή 

επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων ,αν 

εκδίδονται από άλλους φορείς ή ιδιωτικά Κ.Τ.Ε.Ο  από τα οποία να προκύπτει ,ότι 

τα διατιθέμενα λεωφορεία διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών . 

Επικυρωμένα από δικηγόρο αντίγραφα ή φωτοαντίγραφα επικυρωμένων 

ασφαλιστηρίων συμβολαίων, σε ισχύ   

Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχημάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη 

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

στην χρησιμοποίηση του οχήματος από τον υποψήφιο ανάδοχο ,για την μεταφορά 

μαθητών  ,για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής. 

Σε περίπτωση μίσθωσης ή παραχώρησης οχήματος, συμφωνητικό μίσθωσης ή 

παραχωρητήριο, όπου στην τελευταία περίπτωση απαιτείται μετά την κοινοποίηση 

της πρόσκλησης για την υποβολή δικαιολογητικών   υπεύθυνη δήλωση, του ιδιοκτήτη 

του οχήματος  θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι 

παραχωρεί το όχημα για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση 

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

προσφοράς. 

8 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 (π.χ. 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 
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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. 

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. 

 

9 Δικαιολογητικά οδηγών  

Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς που θα 

χρησιμοποιηθούν, όπου για  τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης 

να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας). 

Επιπλέον για του οδηγούς Ε.Δ.Χ. ευκρινές φωτοαντίγραφο της ειδικής άδειας 

οδήγησης. 

Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει να είναι υγιείς (δηλ. ικανοί για οδήγηση) με βάση τις 

ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη νομοθεσία(ΦΕΚ 4587/τ.Β/οικ.Α79574/5488/16) 

  Ακόμη, ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες 

δηλώσεις των οδηγών οχημάτων, στις οποίες να δηλώνουν ότι δεν έχουν 

παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 50025/2018 αδικήματα 

καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

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

δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται 

βεβαίωση γνησίου υπογραφής 

10 Δικαιολογητικά συνοδών  

• ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες 

δηλώσεις των συνοδών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί 

για κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ 50025/2018 αδικήματα καθώς 

και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 

μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και 

υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν 

απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής  

• Απαιτείται να  προσκομίζεται  ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ, κατά το 

χρόνο υποβολής του, σύμφωνα με τα σχετικά οριζόμενα στην 

υπ’αριθμ.πρωτ.4959/24-01-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών 

(ΑΔΑ.ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3) 
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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. 

  

  Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες 

άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη 

διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη 

δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό. 

Γ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό 

ανάδοχο»), ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος, σε μορφή αρχείων pdf και προσκομίζονται 

κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία 

υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94). Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία 

αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, 

εφόσον συνυποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η 

οποία πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 

των δικαιολογητικών. Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.  

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

παραλαβής τους. 

Η προσκόμιση δικαιολογητικών κατακύρωσης ,πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο 

οποίος θ αναγράφει τα εξής : 

 

ΠΡΟΣ -ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ -ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ-

ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ &ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ-Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-

ΤΜ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,26
ΗΣ

 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 64 ΤΚ54627 

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ 

ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ  ΓΙΑ ΤΗΝ Μ.Ε.Θ 

ΑΠΟ (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) 

 

Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που 

υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσμίας της παρ. 5.3.1 

του παρόντος, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της 

προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να 

αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή 

παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την 

χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές . 

Το παρόν εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή 

αιτήσεων συμμετοχής, σε οποιοδήποτε στάδιο, πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ 

εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ. 5 εδ. α’ του Νν. 4412/2016, τηρουμένων των 

αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας. Εάν και στη νέα ταχθείσα προθεσμία δεν 

προσκομιστούν μία ή περισσότερες από τις απαιτούμενες δηλώσεις, ο ανάδοχος 

κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της σύμβασης και, εν συνεχεία, η Περιφέρεια 

δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 

7.4.3 
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Όσοι  δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 

που κατατέθηκαν. 

Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: 

i)  κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που 

δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή  

ii)  δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή 

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή  

iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 

αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 

(λόγοι αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,  

Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για 

μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει, με το 

Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης, ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες 

έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την 

προσκόμιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (οψιγενείς μεταβολές), δεν 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.  

Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν 

προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι 

πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 της 

παρούσας, η διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη από 

την Επιτροπή πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών 

κατά τα οριζόμενα ανωτέρω και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 

αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την ανάθεση της σύμβασης είτε για την 

απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας. Επισημαίνεται ότι, η αρμόδια Επιτροπή, με αιτιολογημένη εισήγησή της, 

μπορεί να προτείνει την κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή 

μικρότερη ποσότητα κατά ποσοστό στα εκατό και ως εξής:  ποσοστό 15% στην περίπτωση 

της μεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό 50% στην περίπτωση μικρότερης ποσότητας. Για 

κατακύρωση μέρους της ποσότητας κάτω του καθοριζόμενου ως ανωτέρω ποσοστού, 

απαιτείται προηγούμενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο. 

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της 

Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης. 

5.4 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης  

5.4.1 Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε 

προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, 

ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος. 

Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η 

αναθέτουσα αρχή δεν την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν 

αποκλειστεί οριστικά.  
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5.4.2 Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της 

σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: 

α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα 

με τα άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, καθώς και το άρθρο 33 παρ. 11 του Ν.4412/2016 

β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο 

τελευταίος υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που 

υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα 

δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια 

του άρθρου 104 του ιδίου νόμου και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή 

της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η Υπεύθυνη 

Δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει πρακτικό που 

συνοδεύει τη σύμβαση. 

Η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) 

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 

Α) κηρύσσεται έκπτωτος, 

Β) καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και 

ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη 

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. 

5.6 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία – Κήρυξη 

ακυρότητας σύμβασης 

5.6.1 Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η 

συγκεκριμένη σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή 

πράξη ή παράλειψη της Αναθέτουσας Αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει προδικαστική 

προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας 

αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το 

αίτημά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής
 
η προθεσμία 

για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι: 

(α) δέκα (10) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον 

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα  

(β) δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης σε αυτόν αν 

χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως   

γ) δέκα (10) ημέρες από την πλήρη, πραγματική ή τεκμαιρόμενη, γνώση της πράξης που 

βλάπτει τα συμφέροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικού φορέα.  

Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκμαίρεται 

μετά την πάροδο δεκαπέντε (15) ημερών από τη δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ.  

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

είναι δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης 

παράλειψης. 
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Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας 

«Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά 

περίπτωση την ένδειξη «Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο 

σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει 

εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με 

χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από 

τον προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του ν. 

4412/2016 στο άρθρο 19 παρ. 1.1 και στο άρθρο 7  της με αριθμ. 56902/215 Υ.Α. 

Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής 

της προσφυγής του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της 

προσφυγής, η Αναθέτουσα Αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην 

οφειλόμενη ενέργεια.  

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της ΔΕΝ 

κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. 

Επίσης, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν και γίνουν αποδεκτά προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το 

άρθρο 366 του Ν..4412/2016. 

Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ: 

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα 

στην περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν. 4412/2016. 

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

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

Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογημένα επί της βασιμότητας των προβαλλόμενων 

πραγματικών και νομικών ισχυρισμών της προσφυγής και των ισχυρισμών της αναθέτουσας 

αρχής και, σε περίπτωση παρέμβασης, των ισχυρισμών του παρεμβαίνοντος και δέχεται (εν 

όλω ή εν μέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή με απόφασή της, η οποία εκδίδεται μέσα σε 

αποκλειστική προθεσμία είκοσι (20) ημερών από την ημέρα εξέτασης της προσφυγής. 

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

προσφυγής από την ΑΕΠΠ. 

Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 

ένδικων βοηθημάτων  της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 

του Ν. 4412/2016 κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των Αναθετουσών Αρχών. 

Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρμόδιο δικαστήριο μέσα σε προθεσμία δέκα (10) 

ημερών από την κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής 

προσφυγής. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν. 4412/2016    

5.6.2 Στο πλαίσιο του παρόντος Δυναμικού Συστήματος Αγορών, μπορεί να ασκηθεί 

προδικαστική προσφυγή στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας 

σύμβασης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στα άρθρα 368 έως και 371 του Ν. 4412/2016. 

5.7 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. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα 

ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη 
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του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το 

αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το 

σφάλμα ή η παράλειψη.  
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6. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

6.1  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.  

6.2 Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

6.2.1 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 πέντε (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 6.2.2 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον 

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. Το περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο 

με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα.IV. της Διακήρυξης 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, συμπεριλαμβανομένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά την παράγραφο 6.5, 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.  

6.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2.1.5 

της παρούσας 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσμεύεται τμηματικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην 

αξία του μέρους του υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, μετά την οριστική ποσοτική και 

ποιοτική παραλαβή τους. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής 

παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή 

των ως άνω εγγυήσεων γίνεται μετά την αντιμετώπιση των παρατηρήσεων και του 

εκπροθέσμου.  

6.3 Όροι εκτέλεσης της σύμβασης 

6.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με 

το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται 

στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α ΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του 

ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και 

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

της αρμοδιότητάς τους. 
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6.4 Υπεργολαβία 

6.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες 

λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η 

τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του .Ν 4412/2016 από υπεργολάβους 

δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

6.4.2. Κατά την υπογραφή της Σύμβασης ,ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει 

στην Αναθέτουσα Αρχή ,το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας   και τους νομίμους 

εκπροσώπους των υπεργολάβων, οι οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον 

είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην 

Αναθέτουσα Αρχή, κάθε αλλαγή  αυτών των πληροφοριών , κατά την 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 (παρ.2 του άρθρου 78 του 

Ν.4412/2016).Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου με 

υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύμβασης αυτός υποχρεούται σε άμεση γνωστοποίηση της 

διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την ομαλή εκτέλεση 

του τμήματος/των τμημάτων  της Σύμβασης είτε από τον ίδιο είτε από νέο υπεργολάβο τον 

οποίο θα γνωστοποιήσει στην Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

6.4.3. 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 5.3.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) 

οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, 

υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. Επιπλέον ,προκειμένου να μην αθετούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 18 

παρ.2 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για τμήμα ή 

τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή 

δύναται να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 

και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

6.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης της καθ’ ύλην αρμόδιας 

υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται με απόφαση της Α.Α. 

Η τροποποίηση της σχετικής σύμβασης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, πραγματοποιείται με 

απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου 

από αυτήν οργάνου και κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, με υπογραφή νέου 

συμφωνητικού (σύμβασης) .  

Στην ως άνω απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της 

αρχικής σύμβασης. 

6.6 Τρόπος πληρωμής  

6.6.1. Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο γίνεται τμηματικά κατόπιν προσκόμισης των 

νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του 

άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ήτοι: 
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-        Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/ων από το Διευθυντή κάθε σχολείου. 

- Τιμολόγιο του αναδόχου για παρεχόμενες υπηρεσίες. 

- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου απαιτείται, κατά τις κείμενες 

διατάξεις.  

6.6.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, 

σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση 

του υλικού 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 (άρθρο 4 Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και 

κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016) . 

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. 

6.7 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης   

6.6.1. 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. 

6.8 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες  

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

υποχρεωτικά έκπτωτος
 
από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, 

εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της Αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 

λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα 

που απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση 

του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 

προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 

αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, 
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β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες 

διατάξεις και  

γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 

θέτοντας με οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, 

ύστερα από εισήγηση του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών, επισύρουν την 

ποινή της καταγγελίας της σύμβασης και έκπτωσης του αναδόχου: 

• Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 

μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα 

για όλους τους μαθητές. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 

• Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 

• Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 

• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

Στις ως άνω περιπτώσεις κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου και πριν από την εκκίνηση της 

σχετικής διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί ειδική όχληση, η οποία 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί 

αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι 

μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών, μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη 

πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρφωσης.  

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

κηρύσσεται έκπτωτος, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση 

όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . 

β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύμβαση, επιβάλλεται 

ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης, με αιτιολογημένη απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφερείας ή του αρμοδίως εξουσιοδοτημένου από αυτήν 

οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από τη συμμετοχή σε 

διαδικασίες σύναψης συμβάσεων του Ν. 4412/2016 και 4413/2016, κατά τα ειδικότερα 

προβλεπόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

6.8.2. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, 

επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής: 

Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της συμβατικής τιμής του ημερησίου 

δρομολογίου έως 5% 

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και 

στο σχολείο το πρωί. 
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• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την 

επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 

• Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των 

στάσεων, οι οποίες δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της μηνιαίας συμβατικής τιμής του 

δρομολογίου έως 10% 

• Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου. 

• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

6.8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, 

τότε πέραν της μη καταβολής σε αυτόν της αμοιβής του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το 

σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του 

δρομολογίου από άλλον οικονομικό φορέα. 

• Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα 

οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση 

κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το 

απαιτούμενο ποσό. 

• Σε περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται 

αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

• Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του 

Διευθυντή του σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 

αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

 

Παραβάσεις οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των μαθητών επισύρουν την ποινή 

της έκπτωσης και καταγγελίας της Σύμβασης : 

• Χρήση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 

μη εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα 

μεταφορικά μέσα για όλους τους μαθητές 

• Απουσία συνοδού μαθητή /μαθητών όπου αυτός προβλέπεται και απαιτείται 

• Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν 

 

6.8.4 Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο 

παρόν άρθρο 6.8, η Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρμόζει τα 

οριζόμενα στην παράγραφο 7.4.3 της παρούσας (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να 

προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συγκεκριμένη σύμβαση. 

 

6.9 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συμβάσεων 

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ 

εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 4412/2016 καθώς και κατ' εφαρμογή των συμβατικών 

όρων εκτέλεσης του κεφ. 7 – Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης, της παρούσης,  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 
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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. 

 

6.10 Δικαστική Επίλυση Διαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που 

συνάπτονται στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής 

στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση ,ήτοι το 

Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τα ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 6 του 

άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016   . 
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7. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

7.1  Παρακολούθηση της σύμβασης  

7.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί 

από  την  Διεύθυνση Ανάπτυξης & Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ, η οποία και 

θα εισηγείται  στην Οικονομική Επιτροπή της Π.Κ.Μ  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 N. 4412/2016. 

7.1.2. Η αρμόδια υπηρεσία- Διεύθυνση Ανάπτυξης &Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης της 

ΠΚΜ-  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. 

7.2  Διάρκεια επιμέρους συμβάσεων 

7.2.1 Η διάρκεια εκάστης συναπτόμενης σύμβασης, στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, 

ορίζεται σε κάθε επιμέρους πρόσκληση υποβολής προσφορών. 

7.2.2 Η  συνολική διάρκεια κάθε επιμέρους σύμβασης μπορεί να παρατείνεται, χωρίς 

αύξηση του οικονομικού αντικειμένου, μετά από αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής μέχρι το πενήντα (50%) αυτής, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που 

δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (πχ. παράταση σχολικού έτους λόγω 

απεργίας, φυσικών καταστροφών κλπ).  

7.2.3  Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείμενο κάθε επιμέρους 

σύμβασης για διάστημα μέχρι πέντε (5) μήνες όπως ορίζεται στην ΚΥΑ Κεφ.Γ παρ.2 στ.2 που 

αφορά την μεταφορά μαθητών στα δημόσια σχολεία , με αντίστοιχη αύξηση του 

συμβατικού αντικειμένου.  

7.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών θα 

γίνεται ανά μήνα από τον Διευθυντή κάθε σχολείου με τη σύνταξη βεβαίωσης 

πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά μεταφορέα   . 

Για θέματα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρμογής οι 

διατάξεις των άρθρων 219  και 220 του Ν. 4412/2016. 
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7.4 Καταγγελία της σύμβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- Αντικατάσταση 

προσωπικού που εκτελεί τη σύμβαση 

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

αμετάκλητα για ένα από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η 

Αναθέτουσα αρχή δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν 

αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αμφοτεροβαρών 

συμβάσεων.  

 

7.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή 

υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις επιχειρηματικές του 

δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από 

παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται, ομοίως, να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις 

αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  

 

7.4.3 Σε αμφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή 

δύναται να προσκαλέσει τον/τους επόμενο/ους, κατά σειρά, μειοδότη/ες της διαδικασίας 

ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την 

παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις 

και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)  . 

 

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

οδηγών και συνοδηγών των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, μία από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.5 της παρούσας, η Αναθέτουσα Αρχή 

ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, με άλλον, ο οποίος πληροί του όρους και 

προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την παρούσα και ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί να 

το πράξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει 

τη σύμβαση και να απευθυνθεί στον/στους επόμενο/ους μειοδότη/ες, κατά τα οριζόμενα 

στην προηγούμενη παράγραφο.   

 

7.5 Διακοπή σύμβασης 

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

της, λόγω κατάργησης δρομολογίου/ δρομολογίων.  

Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις τουΝ. 4412/2016 περί 

εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση διακοπής της σύμβασης λόγω κατάργησης δρομολογίου, εφαρμόζονται τα 

σχετικώς οριζόμενα στις οικείες διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών.  

7.6 Λοιποί ειδικοί όροι 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει 

στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο 

ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν 

με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του 

αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, 

παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση 

του αναδόχου. 

2. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να 
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τροποποιηθεί αναλόγως, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα 

στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με 

σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών 

μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα 

γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο 

εγγράφονται ή μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς 

τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την 

διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από 

συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο 

οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους της παρούσης.  

4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων 

για πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή της σχολικής 

μονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει 

ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων 

κυρώσεων. 

5.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 . Στην περίπτωση  που κατά την εκτέλεση της σύμβασης 

προκύψει αδυναμία χρήσης τόσο των κανονικών οχημάτων όσο και των εφεδρικών τότε ο 

ανάδοχος ευθύνεται για τα έξοδα μεταφοράς των μαθητών με την χρήση του 

προσφορότερου μέσου (λεωφορείο, ταξί). 

6.Η μη άσκηση δικαιώματος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση 

να θεωρηθεί ως παραίτησή της από μελλοντική άσκηση του δικαιώματός της στο μέλλον ή 

να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού δικαιώματός της. 

7.Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της 

ισχύουσας νομοθεσίας, ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό, για την 

εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύμβασης. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή 

ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

8.Ο Ανάδοχος αποζημιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζημία που ενδεχομένως 

προξενήσει σε αυτήν από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται 

με αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

9.Η μεταφορά μαθητών/τριων  θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο από λεωφορεία και λοιπά 

επιβατικά οχήματα Δ.Χ, που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι 

ισχύοντες νόμοι ,Προεδρικά Διατάγματα ,Υπουργικές Αποφάσεις για την μεταφορά 

μαθητών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. 

10Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση ,γενική 

εμφάνιση και καθαρά .Θα έχουν απαραίτητα πρόσφατα ενημερωμένο Πιστοποιητικό 

καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο) σύμφωνα με τον Νόμο. 

11Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για την μεταφορά μαθητών θα πρέπει να 

φέρουν ζώνες ασφαλείας ,ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν μαθητές ,είναι 

υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας ,που να πληρούν τις πιστοποιημένες 

προδιαγραφές σύμφωνα με την  Οδηγία  77/541/ΕΚ (ή νεώτερη)ή τον Κανονισμό 44/03 της 

Ο.ΕΕ.-Ο.Η.Ε(ή σε οιαδήποτε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω Κανονισμού με 

τις σχετικές ενδείξεις «e» και « Ε» και σύμφωνα με την υπ’αριθμ.Α-οικ61368/6146 ΥΑ (ΦΕΚ 

Β 1894/22-12-04)από την έναρξη ισχύος από της οποίας (01-03-2005) καταργείται από την 
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υπ’αριθμ. ΣΤ 31333/1977(Β 3) και η υπ’αριθμ.Α-οικ.51870/4503/09-09-2004 (Β1442) 

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 καθορίζει η 

τροποποίηση της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

12.Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά 

στερεωμένες στο κάθισμα ,ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και 

χρησιμοποιούνται σε κάθε περίπτωση για την μεταφορά μαθητών και νηπίων ,ανεξάρτητα 

από το μήκος της διαδρομής. 

13.Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ  που θα προσαρτώνται στο 

μπροστινό και οπίσθιο μέρος του αυτοκινήτου την λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 

14.   Στα λεωφορεία που μεταφέρουν μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης κατ’ελάχιστον 

μέχρι και την Β΄ Δημοτικού καθώς και μαθητές ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης η ύπαρξη συνοδού κρίνεται υποχρεωτική .Για τους μαθητές ΣΜΕΑΕ οι οποίοι 

μεταφέρονται με ΕΔΧ όχημα, η ύπαρξη συνοδού δεν είναι υποχρεωτική και η απόφαση για 

την ύπαρξη του κρίνεται σκόπιμη από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από έγγραφη εισήγηση  

του Τμήματος Απασχόλησης &Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και 

Περιβάλλοντος (Ομάδα μεταφοράς μαθητών ).Στην τελευταία φθάνουν όλες οι εισηγήσεις 

των κατά τόπους Διευθυντών των σχολείων .Το κόστος των συνοδών συμπεριλαμβάνεται 

στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και οφείλει να συνεκτιμηθεί στην προσφορά του 

αναδόχου. 

15.   Κάθε λεωφορείο  ή άλλο όχημα,  που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο  

της εκτέλεσης της μεταφοράς μαθητών πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων 

των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες ,όπως επίσης και την κατά το Νόμο 

ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζημιές .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 ζημιές τρίτων. Έκαστος ανάδοχος 

ευθύνεται για τους μαθητές που μεταφέρονται τόσο ποινικά όσο και αστικά για τυχόν 

τραυματισμούς που λάβουν χώρα όσο  αυτοί βρίσκονται μέσα στα οχήματα αλλά και την 

επιβίβαση και την αποβίβαση τους. 

16.     Η διάρκεια των ανωτέρω  ασφαλίσεων   πρέπει να καλύπτει όλο τον συμβατικό 

χρόνο της σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια  

καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους για όλη την διάρκεια της σύμβασης. 

17.      Την ευθύνη των μαθητών από την στιγμή της παραλαβής για την επιβίβαση τους στο 

μεταφορικό όχημα μέχρι την αποβίβαση για την παράδοση τους στα προκαθορισμένα 

σημεία-στάσεις την έχουν ο οδηγός/ους  και ο συνοδός/οι. 

18    Ο κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές ,ποινικά  και αστικά ,για τυχόν 

τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και 

κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση τους. 

19.     Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους  μαθητές μπροστά από τον τόπο διαμονής τους 

,προκειμένου για μαθητές ΣΜΕΑΕ με κινητικά προβλήματα ή από συγκεκριμένο τόπο 

συγκέντρωσης ,εάν η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή ,ύστερα από σχετική εισήγηση του 

Διευθυντή του σχολείου .Για τους μαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος 

συνάντησης από τον Διευθυντή του σχολείου. 

Κατά την επιστροφή οι μαθητές θα παραδίνονται στα σημεία που είχαν παραληφθεί. 
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Σε περίπτωση που προσωρινά ή οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο ανάδοχος οφείλει 

να ενημερώσει τους γονείς των μαθητών ,την Αναθέτουσα Αρχή και να καθορισθεί νέο 

σημείο επιβίβασης και αποβίβασης . 

Όταν η προσέγγιση στο σχολείο δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο ,τότε το όχημα θα 

προσεγγίζει όσο το δυνατόν είναι εφικτό και οι μαθητές θα μεταφέρονται πεζή στο 

σχολείου με ευθύνη του αναδόχου. 

Δεν θα επιβιβάζονται ξένα προς την σχολική κοινότητα άτομα. 

20.      Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται  μαθητές ή αλλάζει  η  κατοικία τους απαιτείται έγγραφο από το Διευθυντή 

του σχολείου προς το Τμήμα Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης(Ομάδα 

μεταφοράς μαθητών )της Διεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Η μη εκτέλεση 

της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε περίπτωση διακοπής της οδικής γραμμής 

λόγω δυσμενών  καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων λ.χ λόγω 

κατάληψης του οδοστρώματος. 

21     Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις .Ο ανάδοχος 

οφείλει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή και επιμέλεια στην ακρίβεια τήρησης του ωραρίου 

,γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και 

απρόσκοπτη μεταφορά μαθητών .Τυχόν απόκλιση ως προς την  ώρα άφιξης ή αναχώρησης 

των οχημάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά. 

22        Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται σε καθορισμένη ώρα αναχώρησης του, στο 

καθορισμένο σημείο συνάντησης του συνοδευόμενο με τον συνοδό του ,εφόσον απαιτείται 

από το δρομολόγιο. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα πρέπει να 

είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια 

τήρησης του ωραρίου ,γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και 

κυρίως η απρόσκοπτη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών 

23.      Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά την λήξη των μαθημάτων ,κάθε όχημα 

πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον συμφωνημένο από πριν χώρο . 

24.     Σε περίπτωση κατά την οποία όχημα του αναδόχου περάσει από τα προκαθορισμένα 

παράδοσης ή παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα είναι υποχρεωμένο να 

περιμένει μέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των μαθητών 

25.    Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα ,που αναφέρονται 

στην Ανακοίνωση ανάθεσης και κατ’επέκταση στην σύμβαση του για την μεταφορά 

μαθητών ,εκτός αν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής την 

αλλαγή αυτών με άλλα ισοδύναμα.  

26.     Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά την διάρκεια της 

σύμβασης ,ο πωλητής  υποχρεούται να : 

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

Απασχόλησης και Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ 

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

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

απορρέουν από την συμμετοχή του στην διαγωνιστική διαδικασία ή από την σύμβαση .Σε 

περίπτωση  που ο παραπάνω όρος δεν περιληφθεί στην σύμβαση αγοραπωλησίας ,τότε ο 

πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου τόσο για την θετική όσο και την αποθετική ζημία της 

Π.Κ.Μ. 

27.   Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου τρίτου ,εκτός 

του οδηγού και του/της συνοδού . Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εποπτεύει την 
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κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών και να προβαίνει στην ρύθμιση 

οποιουδήποτε ανακύπτοντος ζητήματος που προκύπτει καθώς και την άρση κάθε 

εμποδίου, χωρίς χρονοτριβή ,κάθε κατάλληλο μέτρο προκειμένου να εκτελεστεί ορθά το 

έργο της μεταφοράς μαθητών. Σε περίπτωση  που υπάρξουν έγγραφες καταγγελίες από 

τους γονείς, κηδεμόνες ή εκείνους που ασκούν την γονική μέριμνα για την πλημμελή 

εκτέλεση του δρομολογίου αυτές υποβάλλονται στον Διευθυντή του σχολείου και εκείνος 

αφού ελέγξει την ορθότητα ή μη των καταγγελιών ενημερώνει εγγράφως την Π.Κ.Μ, ως 

Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου να υπάρξουν οι προβλεπόμενες κυρώσεις   

28.  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Π.Κ.Μ σε 

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης  των δρομολογίων. Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του 

/των δρομολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , τότε ο ανάδοχος μπορεί να 

αιτηθεί την διακοπή του/των δρομολογίου/ων ,κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από τον 

Διευθυντή της οικείας σχολικής μονάδας και στην συνέχεια λάβει την σχετική απόφαση η 

Π.Κ.Μ 

29.    Ο Διευθυντής της κάθε σχολικής μονάδας έχει το δικαίωμα να ζητήσει αντικατάσταση 

οδηγού ή συνοδού ,αν αυτός/η παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια 

διαπληκτισμούς με μαθητές ,εκπαιδευτικούς ή γονείς ,εφόσον υπάρξει έγγραφη 

καταγγελία επαρκώς τεκμηριωμένη. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται  εφόσον 

διαπιστώσει την ορθότητα των καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση  

του συγκεκριμένου οδηγού ή συνοδού από τον ανάδοχο .Κατά συνέπεια ,οφείλει ο 

ανάδοχος ο οποίος διαθέτει τον προρρηθέντα οδηγό ή συνοδό ,να αποδεχθεί αναντίρρητα 

και μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

30.    Δεν καταβάλλεται αποζημίωση ή αναλόγως καταβάλλεται μειωμένη αποζημίωση σε 

περίπτωση μη πραγματοποίησης διαδρομής ή πραγματοποίησης μειωμένης διαδρομής 

κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον Διευθυντή του σχολείου α) για τις ημέρες που 

δεν λειτουργούν τα σχολεία, β) για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο 

σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού γ) στις περιπτώσεις που 

δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας εφόσον τα σχολεία παραμείνουν 

κλειστά με απόφαση αρμοδίου οργάνου, δ)Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται μεταφορά, 

λόγω ασθενείας κάποιου ή κάποιων μαθητών, ε) στην περίπτωση που δεν 

πραγματοποιηθούν δρομολόγιο ή δρομολόγια από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

    ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:                              

     1.ΜΗΤΤΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ 

   2. ΜΠΑΤΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ                                                            

3. ΔΕΡΜΕΝΤΖΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ 

4. ΚΟΥΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 

     5. ΚΑΖΑΝΤΖΙΔΗΣ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΩΝ                                        Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ                

 6. ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ                                                                        ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΗΣ ΠΚΜ  

7. ΖΕΡΖΗΣ ΠΕΤΡΟΣ 

8. ΤΖΟΒΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ                                                                     ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ-ΑΗΔΟΝΑ Ε.ΑΘΗΝΑ  

9. ΘΩΜΑ ΔΗΜΗΤΡΑ 

10. ΤΡΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

11. ΤΣΕΧΕΛΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

12. ΧΡΥΣΟΜΑΛΛΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου 

της Σύμβασης 

 

ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ  

 Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - 

Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΥΣ  ΚΑΤΑ CPV 6013000-8 

ΦΟΡΕΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  Εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος 

Αγορών  του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 

για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών δημοσίων σχολείων 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης Δημοσίων Σχολείων της 

Μητροπολιτικής Ενότητας Θεσσαλονίκης 

της Π.Κ.Μ για τα σχολικά έτη 2020-

2021,2021-2022,2022-2023 

ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  Παροχή υπηρεσίας  

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Η διαδικτυακή πύλη του 

www.promotheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ 

ΧΡΟΝΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2020-2021,2021-2022,2022-2023 

ΤΟΠΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΗΣ Π.Κ.Μ 

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΑΤΗΣΕΩΝ  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 (άρθρο 4 

Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 

β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται 

επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων 

και κρατήσεων της αρχικής καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της 

Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών 

Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 

4412/2016) . 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο 
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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. 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

Δώδεκα (12)  μήνες από την 

επομένη της ημέρας  διενέργειας 

του διαγωνισμού στα πλαίσια 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής 

θα αντιστοιχεί σε ποσοστό 0,5% 

επί της προϋπολογισθείσας τιμής, 

χωρίς Φ.Π.Α του τμήματος 

δρομολογίου ή ομάδας 

δρομολογίων για τις οποίες 

υποβάλλεται η προσφορά  

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  

Δώδεκα (12)  μήνες τουλάχιστον, 

από την επομένη  της διενέργειας 

του διαγωνισμού  στα πλαίσια της 

πρόσκλησης υποβολής προσφορών 

 

ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Χρηματοδότηση 02.21.191.0821.01 

ΚΑΕ 0821 

Εκτιμώμενη αξία σύμβασης σε ευρώ, χωρίς ΦΠΑ  :  Η συνολική, ενδεικτική, εκτιμώμενη αξία 

των συμβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ ανέρχεται 

ποσό  με  ΦΠΑ(24%):40.880.004,25€ 

Οι επιμέρους συμβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ 

υποδιαιρούνται, με βάσει το απαιτούμενο μεταφορικό μέσο, με ενδεικτική εκτιμώμενη 

αξία για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023, ως εξής: 

 

• ΤΜΗΜΑ: «Επιβατικό Όχημα Δημοσίας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης 

αξίας 3.115.451,94€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

• ΤΜΗΜΑ: «Ειδικά Διαμορφωμένα Οχήματα (Ε.Δ.Ο.)», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 

4.816.587,60€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

• ΤΜΗΜΑ: «Λεωφορεία Μικρά και Μεγάλα», ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας 

25.035.705,82€ πλέον ΦΠΑ 24%. 

όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη 

των επιμέρους συμβάσεων.  
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Αξία δικαιωμάτων προαίρεσης/παράτασης : Προβλέπονται δικαιώματα προαίρεσης (βάσει 

της ΚΥΑ 50025/2018) ως εξής: 

• Δικαίωμα Προαίρεσης πενήντα τοις εκατό (50%), για τροποποίηση υφιστάμενων 

δρομολογίων (δηλαδή μείωση ή αύξηση των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική 

αλλαγή της διαδρομής που οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι μαθητές κατά τη 

διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως και για την 

ύπαρξη συνοδού, όποτε υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, 

συνολικής ενδεικτικής εκτιμώμενης αξίας και για τα τρία (3) τμήματα,  ποσού 

20.440.002,12€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 16.483.872,68€ χωρίς ΦΠΑ. 

• Δικαίωμα Προαίρεσης για χρονική παράταση του αντικειμένου της σύμβασης για διάστημα 

πέντε (5) μηνών με αντίστοιχη αύξηση του συμβατικού αντικειμένου, μέχρι την 

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών, συνολικής ενδεικτικής 

εκτιμώμενης αξίας και για τα τρία (3) τμήματα, ποσού 11.679.993,62€ 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, 9.419.349,70€ χωρίς ΦΠΑ 

 

 

Συνολικός προϋπολογισμός  του ΔΣΑ  πλέον Φ.Π.Α: 32.967.745,36€. Φ.Π.Α 7.912.258.89€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.Α – ΕΕΕΣ –ΤΕΥΔ (Προσαρμοσμένο από την Αναθέτουσα αρχή)  

Για συμβάσεις άνω των ορίων: Οι αναθέτουσες αρχές συντάσσουν με τη χρήση της 

υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της διαδικτυακής πλατφόρμας που διαθέτει η ΕΕ (βάσει του 

τυποποιημένου εντύπου του Παραρτήματος 2 του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/7 της Επιτροπής 

της 5ης Ιανουαρίου 2016), το πρότυπο ΕΕΕΣ που θα ανταποκρίνεται: α] στις καταστάσεις 

εκείνες για τις οποίες οι οικονομικοί φορείς αποκλείονται ή, με βάση τα έγγραφα της 

σύμβασης, μπορούν να αποκλεισθούν, καθώς και β) στα  κριτήρια ποιοτικής επιλογής που 

έχουν καθοριστεί με τα ως άνω έγγραφα. Το περιεχόμενο του αρχείου είτε ενσωματώνεται 

στο κείμενο της διακήρυξης, είτε, ως αρχείο PDF, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένο, αναρτάται 

ξεχωριστά ως αναπόσπαστο μέρος αυτής. Tο αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση 

των οικονομικών φορέων προκειμένου να συντάξουν μέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη 

σχετική απάντηση τους 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IΙI – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς  

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Μ.Ε. 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 

 

Προσφορά Α/Α 

προτε

ραιότ

ητας  

Α/Α 

δρομολογίου 

του 

παραρτήματο

ς Α της 

διακήρυξης  

Ημερήσιο Κόστος 

δρομολογίου 

σύμφωνα με την 

50025/2018 ΚΥΑ, 

χωρίς Φ.Π.Α. του 

παραρτήματος Α της 

διακήρυξης 

Ποσοστό 

έκπτωσης  

(%) 

(αριθμητικώς

)  

Ποσοστό 

 έκπτωσης 

  (ολογράφως) 

Ημερήσιο 

Κόστος 

δρομολογίου 

μετά την 

έκπτωση 

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 

   1        

   2        

   3        

   4       

 

…….…       

……….       
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV – Υποδείγματα Εγγυητικών Επιστολών  

                  ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ   

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ…… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ .... ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ 

 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ....... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για τη 

συμμετοχή της ................ στον διαγωνισμό της........ (ημερομηνία διενέργειας) για την 

υλοποίηση του έργου.............. και για κάθε αναβολή αυτού 

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του 

πρωτοφειλέτη ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης 

ένστασης των άρθρων 852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και 

από τα δικαιώματά μας που τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.  

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα 

μας γνωστοποιήσετε ότι η ............ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται 

στο ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή τη 

ρητή υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση μετά από απλή 

έγγραφή ειδοποίηση, ολόκληρο ή μέρος του ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες 

σας και εντός τριών (3) ημερών από την ημερομηνία που μας το ζητήσετε. Σε περίπτωση 

κατάπτωσης της παρούσας, το ποσόν της κατάπτωσης υπάγεται σε πάγιο τέλος 

χαρτοσήμου. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της .............. ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή 

επιφύλαξη ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη 

κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύησή μας θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε 

υπεύθυνοι για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας . 
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                       ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ………… 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜΟΝ ........ ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ. 

1. Με την επιστολή αυτή σας γνωστοποιούμε ότι εγγυόμαστε ρητά, ανέκκλητα και 

ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι απέναντι σας εις ολόκληρο και ως αυτοφειλέτες υπέρ της 

........................ για ποσό ΕΥΡΩ. ......... Στο ως άνω ποσό περιορίζεται η ευθύνη μας, για την καλή 

εκτέλεση των όρων της Σύμβασης μεταξύ της ................... και της .................  

2. Παραιτούμαστε ρητά και ανεπιφύλακτα από την ένσταση του ευεργετήματος της διαιρέσεως 

και διζήσεως από το δικαίωμα προβολής εναντίον σας όλων των ενστάσεων του πρωτοφειλέτη 

ακόμη και των μη προσωποπαγών και ιδιαίτερα οποιασδήποτε άλλης ένστασης των άρθρων 

852 – 855, 862 – 864 και 866 – 869 του Αστικού Κώδικα, όπως και από τα δικαιώματά μας που 

τυχόν απορρέουν από τα άρθρα αυτά.   

3. Σε περίπτωση που αποφανθείτε με την ελεύθερη και αδέσμευτη κρίση σας την οποία θα μας 

γνωστοποιήσετε, ότι η ................ δεν εκπλήρωσε την υποχρέωσή της που περιγράφεται στο 

ανωτέρω σημείο 1, σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα επιστολή, την ρητή 

υποχρέωση να σας καταβάλλουμε, χωρίς οποιαδήποτε αντίρρηση, ολόκληρο ή μέρος του 

ποσού της εγγύησης, σύμφωνα με τις οδηγίες σας και εντός τριών (3) ημερών από την 

ημερομηνία που μας το ζητήσετε. 

4. Για την καταβολή της υπόψη εγγύησης δεν απαιτείται καμία εξουσιοδότηση ή ενέργεια 

συγκατάθεσης της ................ ούτε θα ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύλαξη 

ή προσφυγή αυτής στη διαιτησία ή στα δικαστήρια, με αίτημα την μη κατάπτωση της 

εγγυητικής επιστολής, ή τη θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση. 

5. Σας δηλώνουμε ακόμη ότι η υπόψη εγγύηση μας, θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ μέχρι να 

επιστραφεί σ’ εμάς η παρούσα εγγυητική επιστολή. Μέχρι τότε, θα παραμείνουμε υπεύθυνοι 

για την άμεση καταβολή σ’ εσάς του ποσού της εγγύησης.  

6. Βεβαιούμε ότι όλες οι ισχύουσες Εγγυητικές Επιστολές της Τράπεζάς μας που έχουν 

χορηγηθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένης και αυτής, δεν υπερβαίνουν το 

όριο που έχει καθορίσει ο Νόμος για την Τράπεζά μας 

 

 



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Σχέδιο Σύμβασης   

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ 
ΓΕΝΙΚΗ ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ              
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΚΜ- ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ               
ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝAΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Μ.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2020-2021, 2021-2020 & 2022-2023 ΜΕ 
∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΕΝΤΑΜΗΝΗΣ  ΠΑΡΑΤΑΣΗΣ. ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ  2020-2021. 

Στη Θεσσαλονίκη στις ……….., µεταξύ των συµβαλλοµένων: 

1) Της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης, που εδρεύει στην 
Θεσσαλονίκη, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ. 54008, µε ΑΦΜ 997612598, Ζ' ∆ΟΥ Θεσσαλονίκης, νοµίµως εκπροσωπούµενη 
για την υπογραφή της παρούσας, από την Αντιπεριφερειάρχη Μ.Ε. Θεσσαλονίκης κ. Παρασκευή Πατουλίδου και θα 
καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» &  

 2) Του οικονοµικού φορέα …………….., που εδρεύει …………………., επί της οδού …………….. Τ.Κ……………, µε 
Α.Φ.Μ. ……………., ∆.Ο.Υ …………….. και θα καλείται εφεξής «ανάδοχος» 

 
 
Έχοντας υπ’ όψη: 
 

•     Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης –Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 

•     Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ Α΄147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 
Υπηρεσιών (Προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ/και 2014/25/ΕΕ).  

•     Την αριθµ.50025/2018 ΚΥΑ «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 
4217/τ.Β/2018), όπως ισχύει σήµερα. 

•     Τις διατάξεις του Π.∆.133/2010: Οργανισµός Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Κεντρικής 
Μακεδονίας, του οποίου η τροποποίηση εγκρίθηκε µε την αριθµ.81320 & 77909/1-12-2016 απόφαση του Γενικού 
Γραµµατέα Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης Μακεδονίας Θράκης (Φ.Ε.Κ. 4302/Β΄/30-12-2016) 

•     Την αρ. ………………… απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί έγκρισης των όρων ∆ιακήρυξης. 
•     Την αρ.πρ. ………………………  ∆ιακήρυξη του ∆ιαγωνισµού για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς 

µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Μ. Ε. Θεσσαλονίκης, σχολικών ετών 2020-202, 2021-2022 & 2023-2024, µε 
δικαίωµα πεντάµηνης παράτασης, µε τους όρους που τη διέπουν. 

•     Την υπ’ όψη προσφορά του οικονοµικού φορέα. 
•     Την ………….. Απόφαση Οικονοµικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ., µε την οποία εγκρίθηκε η ανάδειξη των 

αναδόχων και του κατακυρωµένου έργου. 
•     Το αρ.πρ……………………. έγγραφο της αναθέτουσας αρχής, για πρόσκληση υπογραφής σύµβασης, 

προσκοµίζοντας την απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης. 
•   Την µε αρ. 57060(7712)/16-09-2019 (ΦΕΚ.3475 B/16-9-2019) Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής 

Μακεδονίας περί µεταβίβασης συγκεκριµένων αρµοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, 
αποφάσεων και άλλων πράξεων “ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ”,  

•   Tην αριθµ. Γ.Π.Κ.Μ.2482/03-09-2019 Απόφαση του Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας «Περί 
ορισµού Αντιπεριφερειάρχη και ανάθεση τοµέων ευθύνης  σε όλους τους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας» 

•   Την α/α.1807/2020 (Α∆Α:Ω8ΥΓ7ΛΛ-ΒΧ3) & (Α∆ΑΜ.20REQ006605744) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
για την πραγµατοποίηση της δαπάνης, που έχει  καταχωρηθεί µε α/α.1754 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών 
Πληρωµής της Υπηρεσίας 

 
                              

                          ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ 

        ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

     Αντικείµενο της σύµβασης είναι η ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς, από τον ανάδοχο, µαθητών Α΄/θµιας ή/& Β΄/θµιας 
Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους µέχρι τις σχολικές µονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας το/τα 
δροµολόγια ή τις οµάδες δροµολογίων που αναφέρονται στις κατηγορίες του παραρτήµατος ………… της µε 
αρ.πρ………………….. ∆ιακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και της 
προαναφερόµενης διακήρυξης,  ως αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα και κατακυρώθηκαν µε την 
………………………..αρίθµ………….Απόφαση  Ο.Ε. της Π.Κ.Μ.  
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        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.πρ………………….  ∆ιακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, 
αποτυπώνεται ανά δροµολόγιο στο συνηµµένο πίνακα και ανέρχεται στο ποσό των ……………………79,07€  ηµερήσια 
αποζηµίωση x ……………ηµέρες µεταφορικού έργου = ……………..€, πλέον Φ.Π.Α. 

ΑΡΘΡΟ 3- ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 
 

     Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα άσκησης δικαιωµάτων προαίρεσης που δε µπορεί συνολικά να υπερβαίνει 
τον προϋπολογισµό της διακήρυξης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ,  της Κ.Υ.Α. υπ' αριθµ. 
50025/26-09-2018 (ΦΕΚ 4217/ Β/2018) που αναλύεται ως εξής: 

• ∆ικαίωµα Προαίρεσης πενήντα τοις εκατό (50%), για τροποποίηση υφιστάµενων δροµολογίων (δηλαδή µείωση ή 
αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή της διαδροµής που οφείλεται στην ανάγκη να 
εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη, όπως 
και για την ύπαρξη συνοδού, όποτε υπάρξει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης, το οποίο 
ανέρχεται σε ποσό …………….€, πλέον ΦΠΑ.   

• ∆ικαίωµα Προαίρεσης για χρονική παράταση του αντικειµένου της σύµβασης για διάστηµα πέντε (5) µηνών µε 
αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς 
µαθητών, , το οποίο ανέρχεται σε ποσό …………….€, πλέον ΦΠΑ.   

Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας αρχής.  

     Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος πεντάµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει εγγυητική 
επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό (5%) επί του ποσού της παράτασης αυτής προ Φ.Π.Α.  

Το συνολικό ύψος της σύµβασης συµπεριλαµβανοµένων των δικαιωµάτων προαίρεσης ανέρχεται στο ποσό των 
………….€, πλέον ΦΠΑ. 

 

ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ – ∆ΙΑΚΟΠΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

     Η διάρκεια της σύµβασης ισχύει από την υπογραφή της αφορά  τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 & 2022-2023 
και έως τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023. 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση του, έναντι της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 της 
Οικονοµικής Επιτροπής, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. 

 

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η καταβολή της αποζηµίωσης στον ανάδοχο γίνεται τµηµατικά κατόπιν προσκόµισης των νόµιµων παραστατικών και 
δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του Ν.4412/2016, ήτοι: 

-   Βεβαίωση πραγµατοποίησης δροµολογίου/ων από το ∆ιευθυντή κάθε σχολείου. (βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5, 
της Κ.Υ.Α.50025/2018). 

- Τιµολόγιο του αναδόχου για παρεχόµενες υπηρεσίες. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις.  
- Σχετική Σύµβαση. 
-  

Το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί, από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών µέχρι την εξόφληση 
των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το 
σκοπό αυτό η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας – Μητροπολιτική Ενότητα Θεσσαλονίκης.  

 
Τον ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, µη 
συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού 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 ∆ηµοσίων Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4 
Ν.4013/2011 όπως ισχύει) 
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β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της αρχικής καθώς και 
κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 
4412/2016) . 

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. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6 : 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 / του Ταµείου Παρακαταθηκών και 
∆ανείων. 

Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
εκτέλεση των υπηρεσιών. 

           ΑΡΘΡΟ 7 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

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.  

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης 

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 
συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται 
στο Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α ΄ του Ν.4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα 
όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός 
των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους. 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της εκτέλεσης 
τµήµατος/τµηµάτων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του .Ν 
4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Κατά την υπογραφή της Σύµβασης ,ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην Αναθέτουσα Αρχή ,το όνοµα, τα 
στοιχεία επικοινωνίας   και τους νοµίµους εκπροσώπους των υπεργολάβων, οι οποίοι συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, 
εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην Αναθέτουσα Αρχή, 
κάθε αλλαγή  αυτών των πληροφοριών , κατά την 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 (παρ.2 του άρθρου 78 του Ν.4412/2016).Σε περίπτωση 
διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε υπεργολάβο/υπεργολάβους της Σύµβασης αυτός υποχρεούται σε άµεση 
γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην Αναθέτουσα Αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του 
τµήµατος/των τµηµάτων  της Σύµβασης είτε από τον ίδιο είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην 
Αναθέτουσα Αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. 

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 5.3.2 της παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της 
σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν 
σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύµβασης. Επιπλέον ,προκειµένου να µην 
αθετούνται οι υποχρεώσεις του άρθρου 18 παρ.2 του Ν.4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω λόγους και για 
τµήµα ή τµήµατα της σύµβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού. 

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να απαιτήσει την 
αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016.  

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της  

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης, µόνο 
σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ 
ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται µε απόφαση της Α.Α. 
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Η τροποποίηση της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφερείας ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου και κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, 
µε υπογραφή νέου συµφωνητικού (σύµβασης) .  

Στην ως άνω απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής σύµβασης. 

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης   

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 ∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο 
διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες  

Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύµβαση 
και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί 
µε τις γραπτές εντολές της Αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν 
υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, µε 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται στην ειδική 
πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, 

β) εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας 
αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και  

γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων. 

Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας µε οποιονδήποτε τρόπο σε 
κίνδυνο την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται 
έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Περιφέρειας και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης 
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 
Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των µαθητών, επισύρουν την ποινή της καταγγελίας της 
σύµβασης και έκπτωσης του αναδόχου: 

• Χρησιµοποίηση ακατάλληλου µεταφορικού µέσου σε αντικατάσταση δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου µεταφορικού 
µέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα µεταφορικά µέσα για όλους τους µαθητές. 

• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή (όπου αυτός απαιτείται) 
• Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να µεταφερθούν. 
• Απαράδεκτη συµπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 
Στις ως άνω περιπτώσεις κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου και πριν από την εκκίνηση της σχετικής διαδικασίας, η 
αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες 
οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των 
δεκαπέντε (15) ηµερών, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.  

Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος, µε αιτιολογηµένη 
απόφαση της αναθέτουσας αρχής. 

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: 
α. Η σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας . 
β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

 
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφερείας ή του αρµοδίως 
εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. 

Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης συµβάσεων του 
Ν. 4412/2016 και 4413/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 

Στις περιπτώσεις που ο µειοδότης παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται, µε απόφαση της Οικονοµικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας, εις βάρος του ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της συµβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής: 
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Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν µείωση της συµβατικής τιµής του ηµερησίου δροµολογίου έως 5% 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το πρωί. 
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στο σχολείο για την επιστροφή των µαθητών, το 

µεσηµέρι ή το απόγευµα. 
• Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του µεταφορικού µέσου και των στάσεων, οι οποίες δεν οφείλονται σε 

υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν µείωση της µηνιαίας συµβατικής τιµής του δροµολογίου έως 10% 
• Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση δροµολογίου. 
• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας. 

 

Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη καταβολής σε αυτόν 
της αµοιβής του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για 
την αναπλήρωση του δροµολογίου από άλλον οικονοµικό φορέα. 
• Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε 
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος 
δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό. 
• Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη της 
ένωσης. 
• Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου,  
κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης 
της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής. 

 
Παραβάσεις οι οποίες αφορούν την ασφάλεια των µαθητών επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και 
καταγγελίας της Σύµβασης : 

• Χρήση ακατάλληλου µεταφορικού µέσου σε αντικατάσταση δικαιολογηµένη ή µη εγκεκριµένου 
µεταφορικού µέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα µεταφορικά µέσα για όλους τους µαθητές 

• Απουσία συνοδού µαθητή /µαθητών όπου αυτός προβλέπεται και απαιτείται 
• Μεταφορά προσώπων που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν 

 

Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο 6.8, η Περιφέρεια 
δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρµόζει τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.4.3 της παρούσας (ρήτρα 
υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη συγκεκριµένη σύµβαση. 

 

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων 

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή των διατάξεων του Ν. 
4412/2016 καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων εκτέλεσης του κεφ. 7 – Ειδικοί Όροι Εκτέλεσης, της 
παρούσης,  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. 

 

∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών  

Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών που προκύπτει από τις συμβάσεις που συνάπτονται στο 

πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της 

Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση ,ήτοι το Διοικητικό Εφετείο Θεσσαλονίκης, κατά τα 

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως 6 του άρθρου 205Α του Ν. 4412/2016.    
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                ΑΡΘΡΟ 8 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  

Παρακολούθηση της σύµβασης  

Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από  την  ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης & 
Περιβάλλοντος Μ.Ε. Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ, η οποία και θα εισηγείται  στην Οικονοµική Επιτροπή της Π.Κ.Μ  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 N. 4412/2016. 

Η αρµόδια υπηρεσία- ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης &Περιβάλλοντος ΜΕ Θεσσαλονίκης της ΠΚΜ-  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. 

Η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, µε απόφασή της ορίζει για την παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη υπάλληλό 
της, ο οποίος έχει καθήκοντα τα οριζόµενα στο άρθρο 216 του ν. 4412/2016. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται 
και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων  (πχ. των Περιφερειακών 
Ενοτήτων ή ∆ήµων), στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή 
την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης, καθώς και ο 
έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του επόπτη η αρµόδια υπηρεσία της 
Περιφέρειας, κατά τα ανωτέρω, που µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν 
στην εκτέλεση της σύµβασης. 

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης  

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών θα γίνεται ανά µήνα από τον ∆ιευθυντή 
κάθε σχολείου µε τη σύνταξη βεβαίωσης πραγµατοποίησης των δροµολογίων ανά µεταφορέα   . 

Για θέµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των άρθρων 219  και 
220 του Ν. 4412/2016. 

Καταγγελία της σύµβασης- Υποκατάσταση αναδόχου- Αντικατάσταση προσωπικού που εκτελεί τη σύµβαση 

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.  
 
Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση 
από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές 
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, 
προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση 
και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.  
 
Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να προσκαλέσει τον/τους 
επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης σύµβασης και να του/τους προτείνει 
να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει 
της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή ρήτρα υποκατάστασης)  . 
 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και συνοδηγών των 
οχηµάτων που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 5.5 της παρούσας, η 
Αναθέτουσα Αρχή ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, µε άλλον, ο οποίος πληροί του όρους και 
προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε την παρούσα και ο ανάδοχος υποχρεούται να προβεί να το πράξει. Σε περίπτωση µη 
συµµόρφωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να καταγγείλει τη σύµβαση και να απευθυνθεί στον/στους επόµενο/ους 
µειοδότη/ες, κατά τα οριζόµενα στην προηγούµενη παράγραφο.   
 
∆ιακοπή σύµβασης 



 

Σελίδα 71 

Η Περιφέρεια διατηρεί το δυνατότητα διακοπής σύµβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω κατάργησης 
δροµολογίου/ δροµολογίων.  

Σε κάθε περίπτωση, εφαρµοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις τουΝ. 4412/2016 περί εκτέλεσης δηµοσίων συµβάσεων 
γενικών υπηρεσιών. 

Στην περίπτωση διακοπής της σύµβασης λόγω κατάργησης δροµολογίου, εφαρµόζονται τα σχετικώς οριζόµενα στις οικείες 
διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών.  

 

Λοιποί ειδικοί όροι 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή 
επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της 
Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την 
παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας 
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  
Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου. 
6. Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής περιόδου, µετά την 
έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, 
ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε 
σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και 
αποχωρήσεις µαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής 
απόφασης. 
7. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται 
µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς 
και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από 
συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις 
αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.  
8. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή εκτέλεση του 
δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των 
καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων 
κυρώσεων. 
9. 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 . 
10. Η µη άσκηση δικαιώµατος από την Αναθέτουσα Αρχή δεν θα πρέπει σε καµία περίπτωση να θεωρηθεί ως 
παραίτησή της από µελλοντική άσκηση του δικαιώµατός της στο µέλλον ή να θεωρηθεί ως αδρανοποίηση του σχετικού 
δικαιώµατός της. 

11. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας, ως 
προς το απασχολούµενο από αυτόν προσωπικό, για την εκτέλεση των υποχρεώσεων της Σύµβασης. Σε περίπτωση 
οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς αποκατάστασή της.  

12. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει πλήρως την Αναθέτουσα Αρχή, για κάθε ζηµία που ενδεχοµένως προξενήσει σε αυτήν 
από υπαιτιότητα του Αναδόχου ή των προσώπων που συνεργάζονται µε αυτόν για την υλοποίηση του Έργου. 

13. Η µεταφορά µαθητών/τριων  θα γίνεται αποκλειστικά και µόνο από λεωφορεία και λοιπά επιβατικά οχήµατα ∆.Χ, 
που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις που ορίζουν οι ισχύοντες νόµοι ,Προεδρικά ∆ιατάγµατα ,Υπουργικές 
Αποφάσεις για την µεταφορά µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης. 

14. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση ,γενική εµφάνιση και καθαρά 
.Θα έχουν απαραίτητα πρόσφατα ενηµερωµένο Πιστοποιητικό καταλληλότητας (Κ.Τ.Ε.Ο) σύµφωνα µε τον Νόµο.. 

15. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για την µεταφορά µαθητών θα πρέπει να φέρουν ζώνες ασφαλείας 
,ειδικότερα τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν µαθητές ,είναι υποχρεωµένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας ,που να πληρούν 
τις πιστοποιηµένες προδιαγραφές σύµφωνα µε την  Οδηγία  77/541/ΕΚ (ή νεώτερη)ή τον Κανονισµό 44/03 της Ο.ΕΕ.-
Ο.Η.Ε(ή σε οιαδήποτε άλλη µεταγενέστερη προσαρµογή του εν λόγω Κανονισµού µε τις σχετικές ενδείξεις «e» και « Ε» 
και σύµφωνα µε την υπ’αριθµ.Α-οικ61368/6146 ΥΑ (ΦΕΚ Β 1894/22-12-04)από την έναρξη ισχύος από της οποίας (01-03-
2005) καταργείται από την υπ’αριθµ. ΣΤ 31333/1977(Β 3) και η υπ’αριθµ.Α-οικ.51870/4503/09-09-2004 (Β1442) Απόφαση 
του Υπουργού Μεταφορών  και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που 
µεταφέρουν µαθητές και νήπια » εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι καθορίζει η 
τροποποίηση της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

16. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετηµένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωµένες στο κάθισµα ,ώστε να 
παρέχουν την επιζητούµενη προστασία και χρησιµοποιούνται σε κάθε περίπτωση για την µεταφορά µαθητών και νηπίων 
,ανεξάρτητα από το µήκος της διαδροµής. 

17. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε ΠΙΝΑΚΙ∆ΕΣ  που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και οπίσθιο 
µέρος του αυτοκινήτου την λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
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18.   Στην περίπτωση  που κατά την εκτέλεση της σύµβασης προκύψει αδυναµία χρήσης τόσο των κανονικών οχηµάτων 
όσο και των εφεδρικών τότε ο ανάδοχος ευθύνεται για τα έξοδα µεταφοράς των µαθητών µε την χρήση του 
προσφορότερου µέσου (λεωφορείο, ταξί). 

19.   Στα λεωφορεία που µεταφέρουν µαθητές πρωτοβάθµιας εκπαίδευσης κατ’ελάχιστον µέχρι και την Β΄ ∆ηµοτικού 
καθώς και µαθητές ΣΜΕΑΕ πρωτοβάθµιας ή δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης η ύπαρξη συνοδού κρίνεται υποχρεωτική .Για 
τους µαθητές ΣΜΕΑΕ οι οποίοι µεταφέρονται µε Ε∆Χ όχηµα, η ύπαρξη συνοδού δεν είναι υποχρεωτική και η απόφαση για 
την ύπαρξη του κρίνεται σκόπιµη από την Αναθέτουσα Αρχή έπειτα από έγγραφη εισήγηση  του Τµήµατος Απασχόλησης 
&Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της ∆/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος (Οµάδα µεταφοράς µαθητών ).Στην τελευταία 
φθάνουν όλες οι εισηγήσεις των κατά τόπους ∆ιευθυντών των σχολείων .Το κόστος των συνοδών συµπεριλαµβάνεται 
στον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας και οφείλει να συνεκτιµηθεί στην προσφορά του αναδόχου. 

20.        Κάθε λεωφορείο  ή άλλο όχηµα,  που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο  της εκτέλεσης της 
µεταφοράς µαθητών πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές ζηµίες 
,όπως επίσης και την κατά το Νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων για υλικές ζηµιές .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 
ζηµιές τρίτων. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές που µεταφέρονται τόσο ποινικά όσο και αστικά για τυχόν 
τραυµατισµούς που λάβουν χώρα όσο  αυτοί βρίσκονται µέσα στα οχήµατα αλλά και την επιβίβαση και την αποβίβαση 
τους. 

21.     Η διάρκεια των ανωτέρω  ασφαλίσεων   πρέπει να καλύπτει όλο τον συµβατικό χρόνο της σύµβασης µεταφοράς και 
όχι µέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια  καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους για όλη την διάρκεια της 
σύµβασης. 

22.      Την ευθύνη των µαθητών από την στιγµή της παραλαβής για την επιβίβαση τους στο µεταφορικό όχηµα µέχρι την 
αποβίβαση για την παράδοση τους στα προκαθορισµένα σηµεία-στάσεις την έχουν ο οδηγός/ους  και ο συνοδός/οι. 

23    Ο κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές ,ποινικά  και αστικά ,για τυχόν τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται 
µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση ή αποβίβαση τους. 

24.     Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει τους  µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους ,προκειµένου για µαθητές 
ΣΜΕΑΕ µε κινητικά προβλήµατα ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης ,εάν η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή ,ύστερα 
από σχετική εισήγηση του ∆ιευθυντή του σχολείου .Για τους µαθητές όλων των άλλων σχολείων θα ορίζεται τόπος 
συνάντησης από τον ∆ιευθυντή του σχολείου. 

Κατά την επιστροφή οι µαθητές θα παραδίνονται στα σηµεία που είχαν παραληφθεί. 

Σε περίπτωση που προσωρινά ή οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, τότε ο ανάδοχος οφείλει να ενηµερώσει τους γονείς των 
µαθητών ,την Αναθέτουσα Αρχή και να καθορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης . 

Όταν η προσέγγιση στο σχολείο δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο ,τότε το όχηµα θα προσεγγίζει όσο το δυνατόν 
είναι εφικτό και οι µαθητές θα µεταφέρονται πεζή στο σχολείου µε ευθύνη του αναδόχου. 

∆εν θα επιβιβάζονται ξένα προς την σχολική κοινότητα άτοµα. 

23.      Το δροµολόγιο του οχήµατος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται  µαθητές ή αλλάζει  
η  κατοικία τους απαιτείται έγγραφο από το ∆ιευθυντή του σχολείου προς το Τµήµα Απασχόλησης και Υποστήριξης της 
Εκπαίδευσης(Οµάδα µεταφοράς µαθητών )της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Μ.Ε.Θ. Η µη εκτέλεση της 
µεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά µόνο σε περίπτωση διακοπής της οδικής γραµµής λόγω δυσµενών  καιρικών 
συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων καταστάσεων λ.χ λόγω κατάληψης του οδοστρώµατος. 

24     Τα δροµολόγια πρέπει να εκτελούνται επιµελώς και χωρίς καθυστερήσεις .Ο ανάδοχος οφείλει να δώσει ιδιαίτερη 
προσοχή και επιµέλεια στην ακρίβεια τήρησης του ωραρίου ,γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων 
και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά µαθητών .Τυχόν απόκλιση ως προς την  ώρα άφιξης ή αναχώρησης των 
οχηµάτων δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά. 

25        Το πρωϊ κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται σε καθορισµένη ώρα αναχώρησης του, στο καθορισµένο σηµείο 
συνάντησης του συνοδευόµενο µε τον συνοδό του ,εφόσον απαιτείται από το δροµολόγιο. Ο χρόνος αναµονής των 
µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα πρέπει να είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην 
ακρίβεια τήρησης του ωραρίου ,γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και κυρίως η απρόσκοπτη και 
ασφαλής µεταφορά των µαθητών 

26.      Για την αναχώρηση από το σχολείο, µετά την λήξη των µαθηµάτων ,κάθε όχηµα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο 
του σχολείου ή στον συµφωνηµένο από πριν χώρο . 

27.     Σε περίπτωση κατά την οποία όχηµα του αναδόχου περάσει από τα προκαθορισµένα παράδοσης ή παραλαβής 
νωρίτερα από την καθορισµένη ώρα είναι υποχρεωµένο να περιµένει µέχρι να ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση 
των µαθητών 

28.    Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τα οχήµατα ,που αναφέρονται στην Ανακοίνωση ανάθεσης και 
κατ’επέκταση στην σύµβαση του για την µεταφορά µαθητών ,εκτός αν έχει δηλώσει στην αρµόδια Υπηρεσία της 
Αναθέτουσας Αρχής την αλλαγή αυτών µε άλλα ισοδύναµα.  



 

Σελίδα 73 

29.     Σε περίπτωση πώλησης ή µεταβίβασης του οχήµατος πριν ή κατά την διάρκεια της σύµβασης ,ο πωλητής  
υποχρεούται να : 

-ενηµερώσει εγγράφως τουλάχιστον πέντε (5)ηµέρες πριν από την αγοραπωλησία το Τµήµα Απασχόλησης και 
Υποστήριξης της Εκπαίδευσης της Π.Κ.Μ 

-προσθέσει όρο στην σύµβαση αγοραπωλησίας ,ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαµβάνει να τηρήσει από την ηµεροµηνία 
υπογραφής της  παραπάνω σύµβασης ,τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την συµµετοχή του στην διαγωνιστική 
διαδικασία ή από την σύµβαση .Σε περίπτωση  που ο παραπάνω όρος δεν περιληφθεί στην σύµβαση αγοραπωλησίας ,τότε 
ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου τόσο για την θετική όσο και την αποθετική ζηµία της Π.Κ.Μ. 

30.   Απαγορεύεται η είσοδος και η παραµονή στα οχήµατα κάθε προσώπου τρίτου ,εκτός του οδηγού και του/της 
συνοδού . Ο Ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να εποπτεύει την κανονική εκτέλεση του έργου της µεταφοράς µαθητών και 
να προβαίνει στην ρύθµιση οποιουδήποτε ανακύπτοντος ζητήµατος που προκύπτει καθώς και την άρση κάθε εµποδίου, 
χωρίς χρονοτριβή ,κάθε κατάλληλο µέτρο προκειµένου να εκτελεστεί ορθά το έργο της µεταφοράς µαθητών. Σε 
περίπτωση  που υπάρξουν έγγραφες καταγγελίες από τους γονείς, κηδεµόνες ή εκείνους που ασκούν την γονική µέριµνα 
για την πληµµελή εκτέλεση του δροµολογίου αυτές υποβάλλονται στον ∆ιευθυντή του σχολείου και εκείνος αφού ελέγξει 
την ορθότητα ή µη των καταγγελιών ενηµερώνει εγγράφως την Π.Κ.Μ, ως Αναθέτουσα Αρχή, προκειµένου να υπάρξουν 
οι προβλεπόµενες κυρώσεις   

31.  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Π.Κ.Μ σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης  των 
δροµολογίων. Σε περιπτώσεις µη εκτέλεσης του /των δροµολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου , τότε ο 
ανάδοχος µπορεί να αιτηθεί την διακοπή του/των δροµολογίου/ων ,κατόπιν σχετικής επιβεβαίωσης από τον ∆ιευθυντή της 
οικείας σχολικής µονάδας και στην συνέχεια λάβει την σχετική απόφαση η Π.Κ.Μ 

32.    Ο ∆ιευθυντής της κάθε σχολικής µονάδας έχει το δικαίωµα να ζητήσει αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού ,αν 
αυτός/η παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισµούς µε µαθητές ,εκπαιδευτικούς ή γονείς 
,εφόσον υπάρξει έγγραφη καταγγελία επαρκώς τεκµηριωµένη. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται  εφόσον 
διαπιστώσει την ορθότητα των καταγγελλοµένων, να ζητήσει µέχρι και την αντικατάσταση  του συγκεκριµένου οδηγού ή 
συνοδού από τον ανάδοχο .Κατά συνέπεια ,οφείλει ο ανάδοχος ο οποίος διαθέτει τον προρρηθέντα οδηγό ή συνοδό ,να 
αποδεχθεί αναντίρρητα και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την έγγραφη ειδοποίηση. 

33.    ∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση ή αναλόγως καταβάλλεται µειωµένη αποζηµίωση σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης 
διαδροµής ή πραγµατοποίησης µειωµένης διαδροµής κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε τον ∆ιευθυντή του σχολείου 
α) για τις ηµέρες που δεν λειτουργούν τα σχολεία, β) για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω 
κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού γ) στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω 
κακοκαιρίας εφόσον τα σχολεία παραµείνουν κλειστά µε απόφαση αρµοδίου οργάνου, δ)Στις περιπτώσεις που δεν γίνεται 
µεταφορά, λόγω ασθενείας κάποιου ή κάποιων µαθητών, ε) στην περίπτωση που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγιο ή 
δροµολόγια από υπαιτιότητα του αναδόχου. 

Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε πέντε αντίτυπα εκ των οποίων το 
ένα παρελήφθη από τον αντισυµβαλλόµενο και τα άλλα τέσσερα έµειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας. 

       ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 
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                                       Μ.Ε. Π.Κ.Μ. 
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