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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΣΤΟΛΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ

Καςτοριά 24/08/2017
Αρ. Ρρωτ. 149231/3753

Αναλυτικό Τεφχοσ Διακιρυξθσ Νο 2/2017

Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοιχτοφ διεκνοφσ μειοδοτικοφ διαγωνιςμοφ για τθν ανάκεςθ
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, χωρικισ
αρμοδιότθτασ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Καςτοριάσ, για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ 1.104.002,69
ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. και δικαιϊματοσ
προαίρεςθσ με κριτιριο κατακφρωςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ
προςφορά, βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ .
Κωδικόσ CPV: 60130000 Υπθρεςίεσ Ειδικϊν Μεταφορϊν Επιβατϊν.
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ΑΝΑΘΕΣΟΤΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΣΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΜΒΑΗ
1.1

Στοιχεία Ανακζτουςασ Αρχισ.

Επωνυμία

Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ

Ψαχυδρομικι διεφκυνςθ

Διοικθτιριο

Υόλθ

Ξαςτοριά

Ψαχυδρομικόσ Ξωδικόσ

52100

Χϊρα

Ελλάδα

Ξωδικόσ ΡUTS
Ψθλζφωνο

24673-50312

Φαξ

24673-50353

Θλεκτρονικό Ψαχυδρομείο

d_oikonomikon@kastoria.gr

Υλθροφορίεσ για τθν διενζργεια
Ψθλζφωνο
Υλθροφορίεσ Δρομολογίων
Ψθλζφωνο

Παρία Ράτςιου
2467350279
Ελευκζριοσ Ξλειοφςθσ
2467350312

Γενικι Διεφκυνςθ ςτο διαδίκτυο (URL)

http://kastoria.pdm.gov.gr

Υλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν
Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.), μζςω τθσ Αρικ. Χυςτιματοσ: 45764
διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr.
Είδοσ Ανακζτουςασ Αρχισ.
Θ Ανακζτουςα Αρχι είναι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ, Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ.
Στοιχεία Επικοινωνίασ.
α)
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι διακζςιμα για ελεφκερθ, πλιρθ, άμεςθ & δωρεάν θλεκτρονικι
πρόςβαςθ ςτθν διεφκυνςθ (URL) : μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.
β)
Σι προςφορζσ πρζπει να υποβάλλονται θλεκτρονικά ςτθν διεφκυνςθ : www.promitheus.gov.gr
γ)
Υεραιτζρω πλθροφορίεσ είναι διακζςιμεσ από τισ προαναφερκείςεσ διευκφνςεισ.

1.2

Στοιχεία Διαδικαςίασ-Χρθματοδότθςθ.

Είδοσ διαδικαςίασ.
Σ διαγωνιςμόσ κα διεξαχκεί με τθν ανοικτι διαδικαςία του άρκρου 27 του ν. 4412/16.
Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ.
Φορζασ χρθματοδότθςθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ είναι θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ. Θ δαπάνθ για τθν ανωτζρω ςφμβαςθ βαρφνει τον Ξ.Α.Ε.
02.21.03.192.0821.01 ςχετικι πίςτωςθ του προχπολογιςμοφ των οικονομικϊν ετϊν 2017 - 2018 του
Φορζα.

1.3

Συνοπτικι Ρεριγραφι φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ.

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018
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(για όλεσ τισ θμζρεσ λειτουργίασ των ςχολείων από 01/09/2017 μζχρι 31/08/2018) από τον τόπο κατοικίασ
τουσ ςτθ ςχολικι τουσ μονάδα και αντίςτροφα, με δυνατότθτα παράταςθσ αυτοφ για τρεισ μινεσ.
Σι ανωτζρω υπθρεςίεσ μεταφοράσ μακθτϊν κατατάςςονται ςτον ακόλουκο κωδικό του Ξοινοφ Οεξιλογίου δθμοςίων
ςυμβάςεων (CPV) : 60130000 (Ωπθρεςίεσ Ειδικϊν Πεταφορϊν Επιβατϊν).
Θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, υποδιαιρείται ςε ομάδεσ
και οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον για μια ομάδα. Σι
ομάδεσ του διαγωνιςμοφ είναι οι εξισ:
α) Θ πρϊτθ ομάδα κα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τθ μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ
χωρικισ αρμοδιότθτασ Διμων Ρεςτορίου – Άργουσ Σρεςτικοφ.
β) Θ δεφτερθ ομάδα κα περιλαμβάνει δρομολόγια με λεωφορεία για τθ μεταφορά μακθτϊν ςε ςχολικζσ μονάδεσ
χωρικισ αρμοδιότθτασ Διμου Ξαςτοριάσ.
γ) Θ Ψρίτθ ομάδα κα περιλαμβάνει δρομολόγια με ΔΧ Επιβατικά (ΨΑΛ) για τθ μεταφορά μακθτϊν όλων των Διμων
τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ Ξαςτοριάσ.
Επίςθσ, προβλζπεται θ ςφναψθ ετιςιων δθμοςίων ςυμβάςεων υπθρεςιϊν, οι οποίεσ κα προκφψουν από τθ
διενζργεια του διαγωνιςμοφ με δυνατότθτα παράταςθσ αυτϊν για τρείσ (3) μινεσ.

Υροςφορζσ υποβάλλονται για περιςςότερα του ενόσ ι για το ςφνολο των δρομολογίων (ςειρζσ του
πίνακα) τθσ ομάδασ 3 του παραρτιματοσ Α, θ δε κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του
ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον ίδιο μειοδότθ.
Ρροςοχι: Μποροφν να κατακυρωκοφν ςτον ίδιο μειοδότθ περιςςότερα του ενόσ δρομολόγια με τισ
κάτωκι προχποκζςεισ:
1. Ψα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ δρομολογίων
εφόςον αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι αν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ
αποδεικνφεται από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ότι αυτά μποροφν να
πραγματοποιθκοφν και δεν διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από
και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ
2. Εάν υποψιφιοσ ανάδοχοσ διεκδικιςει δρομολόγια που ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ με το
ίδιο όχθμα δεν αποκλείεται θ προςφορά του από τον Διαγωνιςμό, αλλά κα γίνετε αποδεκτι
κατακφρωςθ μόνο για ζνα εξ αυτϊν.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.104.002,69€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ και χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ: 635.954,90€ δικαίωμα προαίρεςθσ:
254.381,96€, ςφνολο προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ: 890.324,25€
ΦΥΑ : 213.677,94€ ).
Ο ανάδοχοσ ζχει δικαίωμα προαίρεςθσ που δε μπορεί να ςυνολικά να υπερβαίνει το 40% του
προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2ςτ τθσ
Κ.Τ.Α. υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449 Βϋ/14-6-2013), όπωσ αναλφεται παρακάτω:
1. Εϊσ και το 20% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ για τθν τροποποίθςθ των
υφιςτάμενων δρομολογίων (δθλαδι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι
διαδρομισ που οφείλεται ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ ι ςε κάποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων),
όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2. Η δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ, μζχρι τμιματοσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου
διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν.
Σα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ αςκοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ ορίηεται ςε 12 μινεσ.
Αναλυτικι περιγραφι του φυςικοφ και οικονομικοφ αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ δίδεται ςτο ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ
Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ και αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ.
Θ ςφμβαςθ κα ανατεκεί με το κριτιριο τθσ πλζον ςυμφζρουςασ από οικονομικι άποψθ προςφοράσ,
βάςει τθσ χαμθλότερθσ τιμισ, για περιςςότερα του ενόσ ι για το ςφνολο των δρομολογίων (ςειρζσ του
πίνακα) τθσ ομάδασ 3 του παραρτιματοσ Α, θ δε κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του
ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον ίδιο μειοδότθ.

1.4

Κεςμικό πλαίςιο.

Θ ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ διζπεται από τθν κείμενθ νομοκεςία και τισ κατϋ εξουςιοδότθςθ
αυτισ εκδοκείςεσ κανονιςτικζσ πράξεισ, όπωσ ιςχφουν και ιδίωσ:
1. του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δθμόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμθκειϊν και Τπθρεςιϊν (προςαρμογι
ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,
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2. του ν. 4314/2014 (Α' 265)1, “Α) Για τθ διαχείριςθ, τον ζλεγχο και τθν εφαρμογι αναπτυξιακϊν
παρεμβάςεων για τθν προγραμματικι περίοδο 2014−2020, Β) Ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2012/17
του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012)
ςτο ελλθνικό δίκαιο, τροποποίθςθ του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλεσ διατάξεισ” και του ν.
3614/2007 (Α' 267) «Διαχείριςθ, ζλεγχοσ και εφαρμογι αναπτυξιακϊν παρεμβάςεων για τθν
προγραμματικι περίοδο 2007 -2013»,
3. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ
Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
4. του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, υγχωνεφςεισ Νομικϊν
Προςϊπων και Τπθρεςιϊν του Δθμοςίου Σομζα-Σροποποίθςθ Διατάξεων του π.δ. 318/1992
(Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1,
5. τθσ παρ. Η του Ρ. 4152/2013 (Α' 107) «Προςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7
τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ»,
6. του ν. 3886/2010 (Α' 173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθ ςφναψθ δθμοςίων ςυμβάςεων
Εναρμόνιςθ τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ με τθν Σδθγία 89/665/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 21γσ
Λουνίου 1989 (L 395) και τθν Σδθγία 92/13/ΕΣΞ του Χυμβουλίου τθσ 25θσ Φεβρουαρίου 1992 (L
76), όπωσ τροποποιικθκαν με τθν Σδθγία 2007/66/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του
Χυμβουλίου τθσ 11θσ Δεκεμβρίου 2007 (L335)»,
7. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Ξφρωςθ του Ξϊδικα Ρόμων για το Ελεγκτικό Χυνζδριο»
8. του άρκρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Χυγκρότθςθ ςυλλογικϊν οργάνων τθσ διοίκθςθσ και
οριςμόσ των μελϊν τουσ με κλιρωςθ»,
9. του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων…»,
10. του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο
"Υρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ”,
11. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Ξαταχϊριςθ δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου ςτο νομαρχιακό
και τοπικό Ψφπο και άλλεσ διατάξεισ»,
12. του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εκνικό Ψυπογραφείο, Εφθμερίσ τθσ Ξυβερνιςεωσ και λοιπζσ διατάξεισ”
13. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κφρωςθ Κϊδικα Φόρου Προςτικζμενθσ Αξίασ»,
14. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και
ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15,
15. του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματικι Ιδιοκτθςία, υγγενικά Δικαιϊματα και Πολιτιςτικά Θζματα”,
16. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και
ςτοιχεία”,
17. το π.δ. 80/2016 (Αϋ145) “Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ”
18. Ψθν με αρ. Υ1 2380/2012 Ξοινισ Ωπουργικισ Απόφαςθσ (Β’ 3400) «Ρφκμιςθ των ειδικότερων
κεμάτων λειτουργίασ και διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Ηλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων
υμβάςεων του Τπουργείου Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Τποδομϊν, Μεταφορϊν και
Δικτφων»
19. Ψθν με αρ. Υ1/2390/16.10.2013 (Β' 2677) Απόφαςθσ του Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ και
Ανταγωνιςτικότθτασ “Σεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ υςτιματοσ
Ηλεκτρονικϊν Δθμοςίων υμβάςεων (Ε..Η.ΔΗ..),
20. Ψθν υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013) Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομικϊν – Εςωτερικϊν
– Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων – Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων,
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ».
θ
21. Ψθν με αρ. 96/16 20-4-2016 (9 ςυνεδρίαςθ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Πακεδονίασ.

22. Ψον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι Ενότθτα
Ξαςτοριάσ, οικονομικοφ ζτουσ 2017 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 9θ/2017
Ψροποποίθςθ (Α.Δ.Α.: 727Η7ΟΨ-ΠΛΛ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ
Πακεδονίασ.
23. Ψθν με αρ. 150/17 31-5-2017 (10θ ςυνεδρίαςθ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ
Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ.
24. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δθμοτικι ςυγκοινωνία ςτο νομό Ξαςτοριάσ, ςυνεπϊσ υπάρχει
αντικειμενικι αδυναμία μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ με δθμοτικι ςυγκοινωνία (Υερίπτωςθ Α. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013).
25. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ Υεριφερειακισ
Ενότθτασ Ξαςτοριάσ και των Διμων του νομοφ Ξαςτοριάσ, ςυνεπϊσ υπάρχει αντικειμενικι
αδυναμία μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ιδία
μζςα των Διμων και Υεριφζρειασ (Υερίπτωςθ Β. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013)
26. Ψο με αρ. πρ. 37304/490/06-03-2017 ζγγραφο του Αντιπεριφερειάρχθ Ξαςτοριάσ, με το οποίο
δθλϊνεται ότι δεν είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
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27.

28.

29.

30.

31.

32.

εκπαίδευςθσ του νομοφ Ξαςτοριάσ από οχιματα τθσ Υεριφζρειασ λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλων
οχθμάτων.
Ψο με αρ. πρ. 806/03-03-2017 ζγγραφο του Διμου Ρεςτορίου, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν είναι
δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ
Ξαςτοριάσ από οχιματα του Διμου λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλων οχθμάτων και δεν διακζτει
δθμοτικι ςυγκοινωνία
Ψο υπ. αρ. πρ. 6619/21-03-2017 ζγγραφο του Διμου Ξαςτοριάσ, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν
είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ
Ξαςτοριάσ διότι δεν διακζτει Δθμοτικι ςυγκοινωνία οφτε άλλα μεταφορικά μζςα οφτε φυςικά και
τουσ οικονομικοφσ πόρουσ για να καλφψει το κόςτοσ μεταφοράσ.
Ψο υπ. αρ. πρ. 1947/03-03-2017 ζγγραφο του Διμου Άργουσ Σρεςτικοφ, με το οποίο δθλϊνεται ότι
δεν είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του
νομοφ Ξαςτοριάσ επειδι ο Διμοσ δεν διακζτει δθμοτικι ςυγκοινωνία και δεν διακζτει κατάλλθλα
ίδια μεταφορικά μζςα για τθν μεταφορά μακθτϊν.
Ψθν με αρ. 160/26-04-2017 απόφαςθ του Δθμάρχου Ξαςτοριάσ (Α.Δ.Α. 6105ΩΕΩ-Α1Γ), με κζμα
«Ζγκριςθ του πίνακα δρομολογίων του Αςτικοφ ΞΨΕΟ Ρ. Ξαςτοριάσ», με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ
των μεταφερόμενων μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018.
Υίνακα με τισ γραμμζσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, υπεραςτικισ ςτισ οποίεσ εμφανίηονται τα
κακθμερινά δρομολόγια εντόσ του νομοφ, που υποβλικθκαν ςτθν Δ/νςθ Ανάπτυξθσ με το υπ. αρ.
33765/1499/03-03-2017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Υεριφερειακισ
Ενότθτασ Ξαςτοριάσ.
Ψθν αρ. πρωτ. 78999/1313/09-05-2017 βεβαίωςθ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ.

33. Ψθν αρ. 1064/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΧΛΧ7ΟΨ-38Ε) Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ
Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.500.000 ευρϊ και ζγκριςθ δαπάνθσ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του νόμου 4257/2014.

34. Ψθν υπ. αρικμ. 26124/1293/22-6-2017 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ
πίςτωςθσ) για τθν πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (ΑΔΑΠ: 17REQ001577045 2017-06-23).
35. Ψισ βεβαιϊςεισ – καταςτάςεισ μεταφερόμενων μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 που
εςτάλθςαν ςτθν Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ από τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων
που εδρεφουν ςε αυτιν, ςε απάντθςθ του με Α.Υ. 269-1/09-02-2017 εγγράφου τθσ Δ/νςθσ
Ανάπτυξθσ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.
36. Ψα ςτοιχεία μεταφοράσ μακθτϊν του ςχολ. ζτουσ 2017-2018.
37. Ψον πίνακα των απαιτοφμενων δρομολογίων για τθν μεταφορά των μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ
2017-2018 που κατάρτιςε θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.
38. Ψο αρ. ζγγραφο 644418/625/18-04-2017 τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων Υ.Ε. Ξαςτοριάσ για τισ
χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ των δρομολογίων.
39. Ψο αρ. πρωτ. 1335-1/05/07/2017 εβδομαδιαίο Δελτίο Επιςκόπθςθσ Ψιμϊν Ξαυςίμων τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ
Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.

40. Ψθν αρ. πρωτ. 78999/1313/09-05-2017 βεβαίωςθ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ.
41. Ψθν αρ. 1046/17 ΑΔΑ 6ΧΛΧ7ΟΨ-38Ε Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ
Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.500.000,00 ευρϊ και ζγκριςθ δαπάνθσ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του νόμου 4257/2014.
42. Ψθν αρικμ. 1456/17 ΑΔΑ 725Ω7ΟΨ-Π0Ε Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ
Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ διεκνι διαγωνιςμοφ για τθν
ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ, και των όρων αυτοφ για
τα ςχολικό ζτοσ 2017-2018, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.104.002,69 ευρϊ , ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α
(24%).
43. Ψο γεγονόσ ότι ςτθν παροφςα φάςθ δεν υπάρχει κανζνα αίτθμα από μακθτζσ για επιδότθςθ.

44. Ψο γεγονόσ ότι για τουσ ανωτζρω λόγουσ και επειδι θ υποχρζωςθ τθσ Υεριφζρειασ για τθν
μεταφορά των μακθτϊν είναι νομοκετθμζνθ και πλιρωσ κακοριςμζνεσ οι άμεςεσ ενζργειεσ για
τθν πραγματοποίθςθ τθσ ςφμφωνα με τθν ανωτζρω αναφερκείςα ΞΩΑ 24001/14.6.2013 ενϊ είναι
δεδομζνθ θ ςθμαςία και θ κοινωνικι διάςταςι τθσ.
45. Ψων ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκζντων κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων
που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ,
κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ,
περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ
ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

1.5

Ρροκεςμία παραλαβισ προςφορϊν και διενζργεια διαγωνιςμοφ.

Θ καταλθκτικι θμερομθνία παραλαβισ των προςφορϊν είναι θ 03/11/2017 και ϊρα 15:00
Θ διαδικαςία κα διενεργθκεί με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων
Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.Δ.Θ.Χ.), μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ.
Αρμόδια υπθρεςία προςκόμιςθσ δικαιολογθτικϊν είναι θ Δ/νςθ Διοικθτικοφ – Σικονομικοφ, Ψμιμα
Υρομθκειϊν, Διοικθτιριο Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, 2οσ όροφοσ.
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Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα.
Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν
παρ. 3 του άρκρου 6 του Ρ. 4155/13 και το άρκρο 6 τθσ ΩΑ Υ1-2391/2013 «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.).
Σ διαγωνιςμόσ κα διενεργθκεί θλεκτρονικά από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των αποτελεςμάτων
των διαγωνιςμϊν και των διαγωνιςμϊν διαπραγμάτευςθσ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, ςτο εξισ Επιτροπι
Διαγωνιςμοφ και τθν αρμόδια επιτροπι ενςτάςεων του άρκρου 15 του Υ.Δ. 118/2007 και προςφυγϊν του
Ρ. 3886/2010 τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, ςτο εξισ Επιτροπι Ενςτάςεων και Υροςφυγϊν, ςτθν περίπτωςθ
υποβολισ ενςτάςεων ι προςφυγϊν, κακϊσ και τα πιςτοποιθμζνα προσ τοφτο όργανα τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ με χριςθ τθσ πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων
(Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ.), μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr. Σι ωσ άνω επιτροπζσ γνωμοδοτοφν
προσ τθν Σικονομικι Επιτροπι τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ, ςτο εξισ Σικονομικι Επιτροπι, θ
οποία λαμβάνει τισ ςχετικζσ με το διαγωνιςμό αποφάςεισ, ωσ αρμόδιο όργανο διεξαγωγισ και
κατακφρωςθσ κάκε μορφισ δθμοπραςιϊν και διαγωνιςμϊν.

1.5.1 Τμιματα διαγωνιςμοφ.
Θ ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, που αποτελεί αντικείμενο του διαγωνιςμοφ, υποδιαιρείται
ςε ομάδεσ και οι διαγωνιηόμενοι πρζπει να υποβάλλουν προςφορά, επί ποινι αποκλειςμοφ, τουλάχιςτον
για μια ομάδα. Πποροφν επίςθσ, να υποβάλλουν προςφορά για περιςςότερα του ενόσ ι για το ςφνολο
των δρομολογίων του παραρτιματοσ Β, θ δε κατακφρωςθ μπορεί να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ
τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον ίδιο μειοδότθ. Σι ομάδεσ του διαγωνιςμοφ, όπωσ
αναλφονται ςτο παράρτθμα Β είναι οι εξισ:
α) Ομάδα 1: Για το ςφνολο των δρομολογίων των Διμων Ρεςτορίου – Άργουσ Σρεςτικοφ με λεωφορεία
για τθ μεταφορά μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ
Διμων Ρεςτορίου – Άργουσ Σρεςτικοφ, προχπολογιςμοφ 131.508,94 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α.
και δικαιωμάτων προαίρεςθσ.
β) Ομάδα 2: Για το ςφνολο των δρομολογιϊν του Διμου Ξαςτοριάσ με λεωφορεία για τθ μεταφορά
μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ του Διμου
Ξαςτοριάσ, προχπολογιςμοφ 303.599,49 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. και δικαιωμάτων
προαίρεςθσ.
γ) Ομάδα 3: Για το ςφνολο των δρομολογίων με λεωφορεία, μικρά λεωφορεία, Δ.Χ. επιβατικά (ΨΑΛ) για τθ
μεταφορά μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ
Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, προχπολογιςμοφ 668.894,25 €, ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. και δικαιωμάτων
προαίρεςθσ.
Σ κατά περίπτωςθ προςφορότεροσ τφποσ των μεταφορικϊν μζςων για τθν εκτζλεςθ των κατά περίπτωςθ
δρομολογίων, όπωσ αυτά προβλζπονται ςτθν παροφςα διακιρυξθ, ςφμφωνα με τουσ τφπουσ των
οχθμάτων όπωσ αυτά κατθγοριοποιοφνται ςτο παράρτθμα τθσ υπ’ αρικμ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΞ
1449/Βϋ/14-06-2013) Ξ.Ω.Α. και ςφμφωνα με τον οποίο υπολογίηεται θ μζγιςτθ αποηθμίωςθ του οικείου
δρομολογίου, δεν κωλφει τθν υποβολι προςφοράσ και από κατόχουσ άλλων τφπων μεταφορικϊν μζςων,
ςφμφωνα με τθν ωσ άνω κατθγοριοποίθςθ, αρκεί τα μζςα αυτά να υπερκαλφπτουν τον αρικμό των
μεταφερόμενων μακθτϊν, για τα ςυγκεκριμζνα δρομολόγια, όπωσ αυτόσ προβλζπεται από τθ διακιρυξθ.
Χτθν περίπτωςθ αυτι θ οικονομικι προςφορά, για κάκε ςυγκεκριμζνο δρομολόγιο, δεν μπορεί να είναι
ανϊτερθ από τθν αποηθμίωςθ του εν λόγω δρομολογίου, όπωσ αυτι ζχει κακοριςτεί με τθν διακιρυξθ, με
βάςθ τον προβλεπόμενο από τθ διακιρυξθ προςφορότερο τφπο μεταφορικοφ μζςου.
Ψα διακζςιμα οχιματα μποροφν να χρθςιμοποιοφνται για περιςςότερα του ενόσ δρομολογίων εφόςον
αυτά δεν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ, ι αν ανικουν ςτθν ίδια λειτουργικι ηϊνθ αποδεικνφεται
από τουσ χρόνουσ και τισ χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ ότι αυτά μποροφν να πραγματοποιθκοφν και δεν
διακινδυνεφεται θ αςφαλισ και ζγκαιρθ μεταφορά των μακθτϊν από και προσ τα ςχολεία φοίτθςθσ.

1.6

Δθμοςιότθτα.

Α.
Δθμοςίευςθ ςτθν Επίςθμθ Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ
Υροκιρυξθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απεςτάλθ με θλεκτρονικά μζςα για δθμοςίευςθ ςτισ 28/09/2017
ςτθν Ωπθρεςία Εκδόςεων τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ.
Β.
Δθμοςίευςθ ςε εκνικό επίπεδο
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ςτο Ξεντρικό Θλεκτρονικό Πθτρϊο
Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΞΘΠΔΘΧ).
Ψο πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ καταχωρικθκε ακόμθ και ςτθ διαδικτυακι πφλθ του
Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. : http://www.promitheus.gov.gr, όπου ζλαβε Χυςτθμικό Αρικμό : 45764
Υροκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) δθμοςιεφεται και ςτον Ελλθνικό Ψφπο, ςφμφωνα με το
άρκρο 66 του Ρ. 4412/2016.:
1θ Θμεριςια οικονομικι: 04/10/2017
2θ Θμεριςια οικονομικι: 04/10/2017
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1θ Εβδομαδιαία νομαρχιακι:04/10/2017
2θ Εβδομαδιαία Νομαρχιακι:04/10/2017
Θ προκιρυξθ (περίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) όπωσ προβλζπεται ςτθν περίπτωςθ 16 τθσ
παραγράφου 4 του άρκρου 2 του Ρ. 3861/2010, αναρτικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτον ιςτότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΥΦΣΓΦΑΠΠΑ ΔΛΑΩΓΕΛΑ)
Θ Διακιρυξθ καταχωρικθκε ςτο διαδίκτυο, ςτθν ιςτοςελίδα τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτθ διεφκυνςθ (URL)
: http://kastoria.pdm.gov.gr, ςτισ 29/09/2017
Γ.
Ζξοδα δθμοςιεφςεων
Θ δαπάνθ των δθμοςιεφςεων ςτον Ελλθνικό Ψφπο βαρφνει τον ανάδοχο.

1.7

Αρχζσ εφαρμοηόμενεσ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ.

Σι οικονομικοί φορείσ δεςμεφονται ότι:
α) τθροφν και κα εξακολουκιςουν να τθροφν κατά τθν εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν, τισ
υποχρεϊςεισ τουσ που απορρζουν από τισ διατάξεισ τθσ περιβαλλοντικισ, κοινωνικοαςφαλιςτικισ και
εργατικισ νομοκεςίασ, που ζχουν κεςπιςτεί με το δίκαιο τθσ Ζνωςθσ, το εκνικό δίκαιο, ςυλλογικζσ
ςυμβάςεισ ι διεκνείσ διατάξεισ περιβαλλοντικοφ, κοινωνικοφ και εργατικοφ δικαίου, οι οποίεσ
απαρικμοφνται ςτο Υαράρτθμα Χ του Υροςαρτιματοσ Α του ν. 4412/2016. Θ τιρθςθ των εν λόγω
υποχρεϊςεων ελζγχεται και βεβαιϊνεται από τα όργανα που επιβλζπουν τθν εκτζλεςθ των δθμοςίων
ςυμβάςεων και τισ αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ και υπθρεςίεσ που ενεργοφν εντόσ των ορίων τθσ ευκφνθσ
και τθσ αρμοδιότθτάσ τουσ,
β) δεν κα ενεργιςουν ακζμιτα, παράνομα ι καταχρθςτικά κακϋ όλθ τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ανάκεςθσ, αλλά και κατά το ςτάδιο εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, εφόςον επιλεγοφν,
γ) λαμβάνουν τα κατάλλθλα μζτρα για να διαφυλάξουν τθν εμπιςτευτικότθτα των πλθροφοριϊν που
ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ τζτοιεσ.

2.
2.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΧΗ.
Γενικζσ Ρλθροφορίεσ.

2.1.1 Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Ψα ζγγραφα τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ είναι τα ακόλουκα:

θ με αρ. 2017-134399 Υροκιρυξθ τθσ Χφμβαςθσ, όπωσ αυτι ζχει δθμοςιευτεί ςτθν Επίςθμθ
Εφθμερίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ





θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Υαραρτιματα που αποτελοφν αναπόςπαςτο μζροσ αυτισ




οι ομάδεσ – τμιματα δρομολογίων όπωσ αναφζρονται ςτο παράρτθμα Β

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ *ΕΕΕΧ+
οι ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ που τυχόν παρζχονται ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ, ιδίωσ
ςχετικά με τισ προδιαγραφζσ και τα ςχετικά δικαιολογθτικά
το ςχζδιο τθσ ςφμβαςθσ με τα Υαραρτιματά τθσ

2.1.2 Επικοινωνία - Ρρόςβαςθ ςτα ζγγραφα τθσ Σφμβαςθσ.
Τλεσ οι επικοινωνίεσ ςε ςχζςθ με τα βαςικά ςτοιχεία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και
όλεσ οι ανταλλαγζσ πλθροφοριϊν, ιδίωσ θ θλεκτρονικι υποβολι, εκτελοφνται με τθ χριςθ τθσ
πλατφόρμασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (ΕΧΘΔΘΧ), μζςω τθσ
Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ωσ άνω ςυςτιματοσ κακϊσ και μζςω του διαδικτυακοφ
τόπου τθσ (επίςθμθ ιςτοςελίδα) Υεριφερειακισ Ενότθτασ Ξαςτοριάσ (www.kastoria.gr).
Ξατ' εξαίρεςθ τεφχθ τθσ Διακιρυξθσ διατίκενται ςτα γραφεία τθσ ανακζτουςασ αρχισ κατά τισ εργάςιμεσ
θμζρεσ και ϊρεσ. Σι ενδιαφερόμενοι μποροφν να παραλάβουν τα παραπάνω ςτοιχεία με email, εφόςον τα
ηθτιςουν ζγκαιρα.

2.1.3 Ραροχι Διευκρινίςεων.
Ψα ςχετικά αιτιματα παροχισ διευκρινίςεων υποβάλλονται θλεκτρονικά, το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν
τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν και απαντϊνται αντίςτοιχα ςτο δικτυακό τόπο του
διαγωνιςμοφ μζςω τθσ Διαδικτυακισ πφλθσ www.promitheus.gov.gr , του Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ. Αιτιματα παροχισ
ςυμπλθρωματικϊν πλθροφοριϊν – διευκρινίςεων υποβάλλονται από εγγεγραμμζνουσ ςτο ςφςτθμα
οικονομικοφσ φορείσ, δθλαδι από εκείνουσ που διακζτουν ςχετικά διαπιςτευτιρια που τουσ ζχουν
χορθγθκεί (όνομα χριςτθ και κωδικό πρόςβαςθσ) και απαραίτθτα το θλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο
των ερωτθμάτων είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο. Αιτιματα παροχισ διευκρινιςεων που υποβάλλονται
είτε με άλλο τρόπο είτε το θλεκτρονικό αρχείο που τα ςυνοδεφει δεν είναι ψθφιακά υπογεγραμμζνο, δεν
εξετάηονται.
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Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να παρατείνει τθν προκεςμία παραλαβισ των προςφορϊν, οφτωσ ϊςτε όλοι
οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ να μποροφν να λάβουν γνϊςθ όλων των αναγκαίων πλθροφοριϊν
για τθν κατάρτιςθ των προςφορϊν ςτισ ακόλουκεσ περιπτϊςεισ:
α) όταν, για οποιονδιποτε λόγο, πρόςκετεσ πλθροφορίεσ, αν και ηθτικθκαν από τον οικονομικό φορζα
ζγκαιρα, δεν ζχουν παραςχεκεί το αργότερο ζξι (6) θμζρεσ πριν από τθν προκεςμία που ορίηεται για τθν
παραλαβι των προςφορϊν,
β) όταν τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ υφίςτανται ςθμαντικζσ αλλαγζσ.
Θ διάρκεια τθσ παράταςθσ κα είναι ανάλογθ με τθ ςπουδαιότθτα των πλθροφοριϊν ι των αλλαγϊν.
Τταν οι πρόςκετεσ πλθροφορίεσ δεν ζχουν ηθτθκεί ζγκαιρα ι δεν ζχουν ςθμαςία για τθν προετοιμαςία
κατάλλθλων προςφορϊν, δεν απαιτείται παράταςθ των προκεςμιϊν.
2.1.4 Γλϊςςα.
Ψα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψυχόν ενςτάςεισ ι προδικαςτικζσ προςφυγζσ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Σι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι
ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
Ψα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι
τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Χτα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Χυνκικθ
τθσ Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Αϋ188).
Ειδικότερα, όλα τα δθμόςια ζγγραφα που αφοροφν αλλοδαποφσ οικονομικοφσ φορείσ και που κα
κατατεκοφν από τουσ προςφζροντεσ ςτθν παροφςα διαδικαςία, κα είναι νόμιμα επικυρωμζνα, και θ
μετάφραςθ των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τθ μεταφραςτικι υπθρεςία του ΩΥ.Ε., είτε
από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υολ.Δ. και 53 του
Ξϊδικα περί Δικθγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραςτι τθσ χϊρασ προζλευςθσ, αν υφίςταται ςτθ χϊρα
αυτι τζτοια υπθρεςία.
Επιτρζπεται αντίςτοιχα θ κατάκεςθ οιουδιποτε δθμόςιου εγγράφου και δικαιολογθτικοφ που αφορά
αλλοδαπι Επιχείρθςθ με τθ μορφι επικυρωμζνθσ φωτοτυπίασ προερχόμενθσ είτε από το νόμιμο
επικυρωμζνο ζγγραφο από το αρμόδιο Υροξενείο τθσ χϊρασ του προςφζροντοσ, είτε από το πρωτότυπο
ζγγραφο με τθν ςφραγίδα ‘’Apostile” ςφμφωνα με τθν ςυνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ 05-10-61. Θ επικφρωςθ
αυτι πρζπει να ζχει γίνει από δικθγόρο κατά τθν ζννοια των άρκρων 454 του Ξ.Υ.Δ. και 53 του Ξϊδικα
περί Δικθγόρων.
Ενθμερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα ζντυπα -εταιρικά ι μθ- με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο
μποροφν να υποβάλλονται ςε άλλθ γλϊςςα (πχ αγγλικι), χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν
ελλθνικι.
Ξάκε μορφισ επικοινωνία με τθν ανακζτουςα αρχι, κακϊσ και μεταξφ αυτισ και του αναδόχου, κα
γίνονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
2.1.5 Εγγυιςεισ.
Σι εγγυθτικζσ επιςτολζσ των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα που
λειτουργοφν νόμιμα ςτα κράτθ - μζλθ τθσ Ενωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθμζρθ τθσ ΧΔΧ και ζχουν, ςφμφωνα με τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ, το δικαίωμα αυτό. Πποροφν, επίςθσ, να
εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. - Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και
Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. Αν ςυςτακεί παρακατακικθ με
γραμμάτιο παρακατάκεςθσ χρεογράφων ςτο Ψαμείο Υαρακατακθκϊν και Δανείων, τα τοκομερίδια ι
μερίςματα που λιγουν κατά τθ διάρκεια τθσ εγγφθςθσ επιςτρζφονται μετά τθ λιξθ τουσ ςτον υπζρ ου θ
εγγφθςθ οικονομικό φορζα.
1. Εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό.
α) Θ προςφορά του υποψθφίου αναδόχου πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να ςυνοδεφεται
από Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ για ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ προχπολογιςκείςθσ
δαπάνθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157, παρ. 1α του Ρ. 4281/2014) των τμθμάτων του παραρτιματοσ Β , για
τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει προςφορά. Ψο ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ πρζπει να
υπερκαλφπτει το άκροιςμα των απαιτοφμενων εγγυιςεων για τα τμιματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ
υποβάλλει προςφορά.
β) Σ χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι δϊδεκα (12) μινεσ, ο
οποίοσ προςμετρείται από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2. Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ .
α) Σ ανάδοχθσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται και αφοφ του ανακοινωκεί θ
κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ και προςκλθκεί για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157, παρ. 1α του Ρ. 4281/2014).
β) Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ιςχφει ωσ και δφο μινεσ μετά τθν
λιξθ τθσ.
3. Σι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει να
περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιςτον τα ακόλουκα ςτοιχεία:
α) τθν θμερομθνία ζκδοςθσ,
9
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β) τον εκδότθ,
γ) τθν ανακζτουςα αρχι προσ τθν οποία απευκφνονται,
δ) τον αρικμό τθσ εγγφθςθσ,
ε) το ποςό που καλφπτει θ εγγφθςθ,
ςτ) τθν πλιρθ επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τθ διεφκυνςθ του οικονομικοφ φορζα υπζρ του οποίου
εκδίδεται θ εγγφθςθ (ςτθν περίπτωςθ ζνωςθσ αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάκε μζλοσ τθσ
ζνωςθσ),
η) τουσ όρουσ ότι: αα) θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του
δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και τθσ διηιςεωσ, και ββ) ότι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ αυτισ, το ποςό τθσ
κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ χαρτοςιμου,
θ) τα ςτοιχεία τθσ ςχετικισ διακιρυξθσ και τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ,
κ) τθν θμερομθνία λιξθσ ι τον χρόνο ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
ι) τθν ανάλθψθ υποχρζωςθσ από τον εκδότθ τθσ εγγφθςθσ να καταβάλει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ολικά ι
μερικά εντόσ πζντε (5) θμερϊν μετά από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ εκείνου προσ τον οποίο
απευκφνεται και
ια) ςτθν περίπτωςθ των εγγυιςεων καλισ εκτζλεςθσ και προκαταβολισ, τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ.
Σ εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από
απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Θ ανακζτουςα αρχι επικοινωνεί με τουσ εκδότεσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν προκειμζνου να διαπιςτϊςει
τθν εγκυρότθτά τουσ.
4. Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι
εγγφθςθ καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
5. Σι εγγυιςεισ υποχρεωτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικά γλϊςςα και εκδίδονται από
πιςτωτικά ιδρφματα που λειτουργοφν νόμιμα ςτα Ξράτθ Πζλθ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι του Ευρωπαϊκοφ
Σικονομικοφ Χϊρου ι ςτα κράτθ – μζρθ τθσ Χυμφωνίασ Δθμοςίων Χυμβάςεων του Υαγκόςμιου
Σργανιςμοφ Εμπορίου που κυρϊκθκε με το Ρ.2513/1997 (ΦΕΞ Αϋ 139) και ζχουν ςφμφωνα με τισ
ιςχφουςεσ διατάξεισ το δικαίωμα αυτό. Πποροφν επίςθσ, να εκδίδονται από το Ε.Ψ.Α.Α. – Ψ.Χ.Π.Ε.Δ.Ε. ι να
παρζχονται με γραμμάτιο του Ψαμείου Υαρακατακθκϊν και Δανείων με παρακατάκεςθ ςε αυτό του
αντίςτοιχου χρθματικοφ ποςοφ. (άρκρο 157 παρ. 4 του Ρ.4281).

2.2 Δικαίωμα Συμμετοχισ - Κριτιρια Ροιοτικισ Επιλογισ.
2.2.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ.
1. Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά
πρόςωπα (θμεδαπισ ι αλλοδαπισ) και, ςε περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων, τα μζλθ αυτϊν, που
είναι εγκατεςτθμζνα ςε:
α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ,
β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Σικονομικοφ Χϊρου (Ε.Σ.Χ.),
γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΧΔΧ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια
ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Υαραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν
Ζνωςθ Υροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Χυμφωνίασ, κακϊσ και
δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει
διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
2. Σι ενϊςεισ επαγγελματιϊν που υποβάλλουν κοινι προςφορά.
3. Χυνεταιριςμοί.
4. Ξοινοπραξίεσ,
που δραςτθριοποιοφνται επαγγελματικά ςτο αντικείμενο τθσ παροφςασ.
Ψα εγκατεςτθμζνα ςτθν Ελλάδα φυςικά ι νομικά πρόςωπα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνα ςτα οικεία
επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα και να υποβάλλουν θλεκτρονικά αντίςτοιχο πιςτοποιθτικό εγγραφισ
τουσ. Σι υποψιφιοι που δεν ζχουν εγκατάςταςθ ςτθν Ελλάδα, πρζπει να αποδεικνφουν τθν εγγραφι τουσ
ςε επαγγελματικό ι εμπορικό μθτρϊο του κράτουσ εγκατάςταςισ τουσ ι να υποβάλλουν θλεκτρονικά
ανάλογθ ζνορκθ βεβαίωςθ ι πιςτοποιθτικό, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο ν. 4412/2016.

2.2.2 Εγγφθςθ ςυμμετοχισ.
2.2.2.1. Για τθν ζγκυρθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, κατατίκεται από
τουσ ςυμμετζχοντεσ οικονομικοφσ φορείσ (προςφζροντεσ), εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, που
ανζρχεται ςτο ποςό του 2% επί τθσ κακαρισ αξίασ του ςυνόλου των τμθμάτων ενδιαφζροντοσ. Χτθν
περίπτωςθ ζνωςθσ οικονομικϊν φορζων, θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ περιλαμβάνει και τον όρο ότι θ εγγφθςθ
καλφπτει τισ υποχρεϊςεισ όλων των οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν ςτθν ζνωςθ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ πρζπει να ιςχφει τουλάχιςτον για δϊδεκα (12) μινεσ, άλλωσ θ προςφορά
απορρίπτεται. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, πριν τθ λιξθ τθσ προςφοράσ, να ηθτά από τον προςφζροντα να
παρατείνει, πριν τθ λιξθ τουσ, τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και τθσ εγγφθςθσ ςυμμετοχισ.
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2.2.2.2. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτον ανάδοχο με τθν προςκόμιςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ
εκτζλεςθσ.
Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ επιςτρζφεται ςτουσ λοιποφσ προςφζροντεσ μετά:
α) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ προςφυγισ ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επί αςκθκείςασ
προςφυγισ κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και
β) τθν άπρακτθ πάροδο τθσ προκεςμίασ άςκθςθσ αςφαλιςτικϊν μζτρων ι τθν ζκδοςθ απόφαςθσ επ’
αυτϊν, και
γ) τθν ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Χυνζδριο,
2.2.2.3. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ καταπίπτει, αν ο προςφζρων αποςφρει τθν προςφορά του κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ αυτισ, παρζχει ψευδι ςτοιχεία ι πλθροφορίεσ που αναφζρονται ςτα άρκρα 2.2.3 ζωσ
2.2.8, δεν προςκομίςει εγκαίρωσ τα προβλεπόμενα από τθν παροφςα δικαιολογθτικά ι δεν προςζλκει
εγκαίρωσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.3 Λόγοι αποκλειςμοφ.
Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμό) προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ, εφόςον ςυντρζχει ςτο πρόςωπό του (εάν πρόκειται για μεμονωμζνο φυςικό ι
νομικό πρόςωπο) ι ςε ζνα από τα μζλθ του (εάν πρόκειται για ζνωςθ οικονομικϊν φορζων) ζνασ ι
περιςςότεροι από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ:
α) Τςοι αποκλείςτθκαν από διαγωνιςμοφσ για προμικειεσ ι παροχι υπθρεςιϊν προσ το Δθμόςιο.
β) Τςοι αποκλείςτθκαν τελεςίδικα από κάποια άλλθ Δθμόςια Ωπθρεςία ι Ρ.Υ.Δ.Δ. γιατί δεν εκπλιρωςαν
τισ ςυμβατικζσ τουσ υποχρεϊςεισ.
γ) Τςα φυςικά ι νομικά πρόςωπα του εξωτερικοφ ζχουν υποςτεί αντίςτοιχεσ με τισ παραπάνω κυρϊςεισ.
δ) Τςοι δεν πλθροφν τισ ανωτζρω προχποκζςεισ ςυμμετοχισ.
2.2.3.1. Τταν υπάρχει ςε βάροσ του τελεςίδικθ καταδικαςτικι απόφαςθ για ζναν από τουσ ακόλουκουσ
λόγουσ :
α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 24θσ Σκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν
οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ
25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΩ του
Χυμβουλίου τθσ 22ασ Λουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192
τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του
οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν.
2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΩ του Χυμβουλίου τθσ 13θσ Λουνίου
2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι
ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Σδθγίασ 2005/60/ΕΞ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου
τθσ 26θσ Σκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ
ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ
τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.
3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Σδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ
και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για
τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΩ του Χυμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ
οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215).
Σ οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται, επίςθσ, όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε τελεςίδικθ
καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του ι ζχει
εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό.
Χτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Υ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Σ.Ε. και Ε.Ε.)και
IKE ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν, θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον ςτουσ διαχειριςτζσ.
Χτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά κατ’
ελάχιςτον τον Διευκφνοντα Χφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Χυμβουλίου.
Χε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, θ υποχρζωςθ των προθγοφμενων εδαφίων αφορά
ςτουσ νόμιμουσ εκπροςϊπουσ τουσ.
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2.2.3.2. Τταν ο προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ και αυτό ζχει διαπιςτωκεί από δικαςτικι ι διοικθτικι απόφαςθ με
τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ, ςφμφωνα με διατάξεισ τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ι τθν
εκνικι νομοκεςία ι/και όταν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα ότι ο
προςφζρων ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά τθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ
αςφάλιςθσ.
Αν ο προςφζρων είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι υποχρεϊςεισ του που
αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι
αςφάλιςθ.
Δεν αποκλείεται ο προςφζρων οικονομικόσ φορζασ, όταν ζχει εκπλθρϊςει τισ υποχρεϊςεισ του είτε
καταβάλλοντασ τουσ φόρουσ ι τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ που οφείλει, ςυμπεριλαμβανομζνων,
κατά περίπτωςθ, των δεδουλευμζνων τόκων ι των προςτίμων είτε υπαγόμενοσ ςε δεςμευτικό
διακανονιςμό για τθν καταβολι τουσ.
2.2.3.3. Κατ' εξαίρεςθ, επίςθσ, ο προςφζρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλειςμόσ, ςφμφωνα με τθν
παράγραφο 2.2.3.2, κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά των φόρων ι των
ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε
ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν
καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να
λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 2 του άρκρου 73 ν. 4412/2016, πριν από τθν
εκπνοι τθσ προκεςμίασ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, προςφζρων
οικονομικόσ φορζασ ςε οποιαδιποτε από τισ ακόλουκεσ καταςτάςεισ:
(α) εάν ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό
αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ
ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε
ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω
φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα
για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ,
(γ) υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ ςυνιψε
ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ,
δ) εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ε) εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ
φορζα κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του
ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα,
(ςτ) εάν ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ
απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα
φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ
προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ,
(η) εάν ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων
επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά
που απαιτοφνται κατ’ εφαρμογι του άρκρου 23 τθσ παροφςασ,
(θ) εάν επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ
αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα
ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που
ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν
ανάκεςθ,
(κ) εάν ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει εν αμφιβόλω τθν ακεραιότθτά
του, για το οποίο του επιβλικθκε ποινι που του ςτερεί το δικαίωμα ςυμμετοχισ ςε διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ δθμοςίων ζργων και καταλαμβάνει τθ ςυγκεκριμζνθ διαδικαςία.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα, ο οποίοσ βρίςκεται ςε μια εκ των
καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παρ. 4, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεδειγμζνα ο
εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και
τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ
2.2.3.5. Σ προςφζρων αποκλείεται ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ
ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, όταν αποδεικνφεται ότι βρίςκεται, λόγω πράξεων ι παραλείψεϊν του,
είτε πριν είτε κατά τθ διαδικαςία, ςε μία από τισ ωσ άνω περιπτϊςεισ.
2.2.3.6. Υροςφζρων οικονομικόσ φορζασ που εμπίπτει ςε μια από τισ καταςτάςεισ που αναφζρονται ςτισ
παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.4 μπορεί να προςκομίηει ςτοιχεία προκειμζνου να αποδείξει ότι τα μζτρα
που ζλαβε επαρκοφν για να αποδείξουν τθν αξιοπιςτία του, παρότι ςυντρζχει ο ςχετικόσ λόγοσ
αποκλειςμοφ (αυτoκάκαρςθ). Εάν τα ςτοιχεία κρικοφν επαρκι, ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ δεν
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αποκλείεται από τθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ. Ψα μζτρα που λαμβάνονται από τουσ οικονομικοφσ
φορείσ αξιολογοφνται ςε ςυνάρτθςθ με τθ ςοβαρότθτα και τισ ιδιαίτερεσ περιςτάςεισ του ποινικοφ
αδικιματοσ ι του παραπτϊματοσ. Αν τα μζτρα κρικοφν ανεπαρκι, γνωςτοποιείται ςτον οικονομικό φορζα
το ςκεπτικό τθσ απόφαςθσ αυτισ. Σικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί, ςφμφωνα με τισ κείμενεσ
διατάξεισ, με τελεςίδικθ απόφαςθ, ςε εκνικό επίπεδο, από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δεν μπορεί να κάνει χριςθ τθσ ανωτζρω δυνατότθτασ κατά τθν
περίοδο του αποκλειςμοφ που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ.
2.2.3.7. Θ απόφαςθ για τθν διαπίςτωςθ τθσ επάρκειασ ι μθ των επανορκωτικϊν μζτρων κατά τθν
προθγοφμενθ παράγραφο εκδίδεται ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτισ παρ. 8 και 9 του άρκρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.8. Σικονομικόσ φορζασ, ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί, με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74
του ν. 4412/2016, θ ποινι του αποκλειςμοφ αποκλείεται αυτοδίκαια και από τθν παροφςα διαδικαςία
ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ.
2.2.4 Καταλλθλόλθτα άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ.
Οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ απαιτείται να
αςκοφν δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ παροχισ υπθρεςίασ ειδικϊν μεταφορϊν επιβατϊν.
Οι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ απαιτείται να
είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ
εγκατάςταςισ τουσ ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Παράρτθμα XI του
Προςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016. τθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων εγκατεςτθμζνων ςε κράτοσ
μζλουσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ) ι ςε τρίτεσ χϊρεσ που προςχωριςει ςτθ Δ, ι ςε
τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν προθγοφμενθ περίπτωςθ και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ
ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων, απαιτείται να είναι
εγγεγραμμζνοι ςε αντίςτοιχα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα. Οι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα
οικονομικοί φορείσ απαιτείται να είναι εγγεγραμμζνοι ςτο Βιοτεχνικό ι Εμπορικό ι Βιομθχανικό
Επιμελθτιριο.
2.2.5 Τεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – τεχνικι προςφορά.
Σ ανάδοχοσ κα πρζπει να υποβάλλει θλεκτρονικά εντόσ (υπο) φακζλου «Δικαιολογθτικά ΧυμμετοχισΨεχνικι Υροςφορά» ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα κάτωκι:
I. Ωπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:
i) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ
ζλαβαν γνϊςθ.
ii) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ
επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα.
iii) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
iv) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν
ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου.
II. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου.
III. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα
λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΨΑΛ κλπ) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν.
IV. Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου
V. Άδεια ι άδειεσ οδιγθςθσ
VI. Χτθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κλπ) δεν είναι ιδιόκτθτο, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του λεωφορείου, του Δ.Χ.
επιβατικοφ (ΨΑΛ κλπ) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει ότι παραχωρεί το
όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, το οποίο κα
πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει
ςε αυτόν θ κατακφρωςθ.
VII. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ των λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΛ
κλπ), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του
άρκρου 43 του Υ.Δ. 60/2007, δθλ. τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ
απάτθσ και τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, επειδι ο
διαγωνιςμόσ αφορά τθν μεταφορά των μακθτϊν, να προκφπτει από το ποινικό τουσ μθτρϊο ότι
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί
ναρκωτικϊν», τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ
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ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ
κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του
βιαςμοφ, τθσ αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ
και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθςθ.
VIII. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με ποινι
αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
IX. Αντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ τουσ οδθγοφσ των ΨΑΛ και των Δ.Χ.
επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια Πεταφορζα.
Διευκρίνιςθ οι όροι λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2α του παραρτιματοσ τθσ αρικμ.. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-6-2013)
ΚΥΑ
Θ Ψεχνικι Υροςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του
ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι .pdf, το οποίο
υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν
ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου
θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Χε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει ςχετικό
μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου του θλεκτρονικό αρχείο .pdf.
Εφόςον, οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ θλεκτρονικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία.

2.2.6 Κανόνεσ απόδειξθσ ποιοτικισ επιλογισ.
2.2.6.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προςφορών.
Υροσ προκαταρκτικι απόδειξθ ότι οι προςφζροντεσ οικονομικοί φορείσ: α) δεν βρίςκονται ςε μία από τισ
καταςτάςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3 και β) πλθροφν τα ςχετικά κριτιρια επιλογισ των παραγράφων 2.2.4
και 2.2.5, τθσ παροφςθσ, προςκομίηουν κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ τουσ ωσ δικαιολογθτικό
ςυμμετοχισ, το προβλεπόμενο από το άρκρο 79 παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ), ςφμφωνα με το επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα Υαράρτθμα ΧΨ ,το οποίο αποτελεί
ενθμερωμζνθ υπεφκυνθ διλωςθ, με τισ ςυνζπειεσ του ν. 1599/1986. Ψο ΕΕΕΧ καταρτίηεται βάςει του
τυποποιθμζνου εντφπου του Υαραρτιματοσ 2 του Ξανονιςμοφ (ΕΕ) 2016/7 και ςυμπλθρϊνεται από τουσ
προςφζροντεσ οικονομικοφσ φορείσ ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Υαραρτιματοσ 1.

2.2.6.2 Αποδεικτικά μζςα.
Α. Ψο δικαίωμα ςυμμετοχισ των οικονομικϊν φορζων και οι όροι και προχποκζςεισ ςυμμετοχισ τουσ,
όπωσ ορίηονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.1 ζωσ 2.2.5, κρίνονται κατά τθν υποβολι τθσ προςφοράσ, κατά τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν τθσ παροφςασ και κατά τθ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ ςτισ περιπτϊςεισ του
άρκρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλλουν δικαιολογθτικά ι άλλα αποδεικτικά ςτοιχεία, αν
και ςτο μζτρο που θ ανακζτουςα αρχι ζχει τθ δυνατότθτα να λαμβάνει τα πιςτοποιθτικά ι τισ ςυναφείσ
πλθροφορίεσ απευκείασ μζςω πρόςβαςθσ ςε εκνικι βάςθ δεδομζνων ςε οποιοδιποτε κράτοσ - μζλοσ τθσ
Ζνωςθσ, θ οποία διατίκεται δωρεάν, όπωσ εκνικό μθτρϊο ςυμβάςεων, εικονικό φάκελο επιχείρθςθσ,
θλεκτρονικό ςφςτθμα αποκικευςθσ εγγράφων ι ςφςτθμα προεπιλογισ. Θ διλωςθ για τθν πρόςβαςθ ςε
εκνικι βάςθ δεδομζνων εμπεριζχεται ςτο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (ΕΕΕΧ).
Σι οικονομικοί φορείσ δεν υποχρεοφνται να υποβάλουν δικαιολογθτικά, όταν θ ανακζτουςα αρχι που
ζχει ανακζςει τθ ςφμβαςθ διακζτει ιδθ τα ωσ άνω δικαιολογθτικά και αυτά εξακολουκοφν να ιςχφουν.
Β. 1. Για τθν απόδειξθ τθσ μθ ςυνδρομισ των λόγων αποκλειςμοφ τθσ παραγράφου 2.2.3 οι προςφζροντεσ
οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν αντίςτοιχα τα παρακάτω δικαιολογθτικά:
α) για τθν παράγραφο 2.2.3.1 απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει
αυτοφ, ιςοδφναμο ζγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ
ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο
προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ του ωσ άνω αποςπάςματοσ
αφορά και ςτα μζλθ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα
ι ςτα πρόςωπα που ζχουν εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό κατά τα
ειδικότερα αναφερόμενα ςτθν ωσ άνω παράγραφο,
β) για τισ παραγράφουσ 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωςθ βϋ πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια
αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το
ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ
2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί
να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ
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βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ
αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι
τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Σι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται
ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά τθσ παροφςασ παραγράφου ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν
καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτισ παραγράφουσ 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και ςτθν
περίπτωςθ βϋ τθσ παραγράφου 2.2.3.4.
Για τισ λοιπζσ περιπτϊςεισ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 υπεφκυνθ διλωςθ του προςφζροντοσ οικονομικοφ
φορζα ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ
ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ - μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ του ότι
δεν ςυντρζχουν ςτο πρόςωπό του οι οριηόμενοι ςτθν παράγραφο λόγοι αποκλειςμοφ.
γ) για τθν παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογθτικά ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν, εφόςον ο προςωρινόσ
ανάδοχοσ είναι ανϊνυμθ εταιρία . *Εξαιροφνται τθσ υποχρζωςθσ αυτισ οι εταιρείεσ που είναι ειςθγμζνεσ
ςτο Χρθματιςτιριο τθσ χϊρασ εγκατάςταςισ τουσ και υποβάλλουν περί τοφτου υπεφκυνθ διλωςθ του
νόμιμου εκπροςϊπου τουσ+:
Ειδικότερα ο προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από
το οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, κακϊσ και αναλυτικι κατάςταςθ με τα ςτοιχεία
των μετόχων τθσ εταιρείασ και τον αρικμό των μετοχϊν κάκε μετόχου (μετοχολόγιο), όπωσ τα ςτοιχεία
αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ, το πολφ τριάντα εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από
τθν θμζρα υποβολισ τθσ προςφοράσ.
Εάν ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είναι αλλοδαπι ανϊνυμθ εταιρία, και εφόςον ζχει, κατά το δίκαιο τθσ ζδρασ
τθσ, ονομαςτικζσ μετοχζσ προςκομίηει πιςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του κράτουσ τθσ ζδρασ, από το
οποίο να προκφπτει ότι οι μετοχζσ είναι ονομαςτικζσ, αναλυτικι κατάςταςθ μετόχων, με αρικμό των
μετοχϊν του κάκε μετόχου, όπωσ τα ςτοιχεία αυτά είναι καταχωρθμζνα ςτο βιβλίο μετόχων τθσ εταιρείασ
με θμερομθνία το πολφ 30 εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ ι κάκε άλλο ςτοιχείο από
το οποίο να προκφπτει θ ονομαςτικοποίθςθ μζχρι φυςικοφ προςϊπου των μετοχϊν, που ζχει ςυντελεςτεί
τισ τελευταίεσ 30 (τριάντα) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι τθσ προςφοράσ.
Χε διαφορετικι περίπτωςθ, δθλαδι εφόςον κατά το δίκαιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει τθν ζδρα τθσ δεν
ζχει ονομαςτικζσ μετοχζσ, υποβάλλει βεβαίωςθ περί μθ υποχρζωςθσ ονομαςτικοποίθςθσ των μετοχϊν
από αρμόδια αρχι, εφόςον υπάρχει ςχετικι πρόβλεψθ, διαφορετικά προςκομίηει υπεφκυνθ διλωςθ του
διαγωνιηόμενου, ζγκυρθ και ενθμερωμζνθ κατάςταςθ μετόχων που κατζχουν τουλάχιςτον 1% των
μετοχϊν και αν δεν τθρείται τζτοια κατάςταςθ, ςχετικι κατάςταςθ μετόχων (με 1%), ςφμφωνα με τθν
τελευταία Γενικι Χυνζλευςθ, αν οι μζτοχοι αυτοί είναι γνωςτοί ςτθν εταιρεία. Αν δεν προςκομιςκεί
κατάςταςθ κατά τα ανωτζρω, θ εταιρεία αιτιολογεί τουσ λόγουσ που οι μζτοχοι αυτοί δεν τθσ είναι
γνωςτοί.
Θ ανακζτουςα αρχι δεν υπειςζρχεται ςτθν κρίςθ τθσ ωσ άνω αιτιολογίασ. Δφναται, ωςτόςο, να αποδείξει
τθ δυνατότθτα υποβολισ τθσ κατάςταςθσ μετόχων, και μόνο ςτθν περίπτωςθ αυτι θ εταιρεία αποκλείεται
από τθν παροφςα διαδικαςία.
B. 2. Για τθν απόδειξθ τθσ απαίτθςθσ του άρκρου 2.2.4. (απόδειξθ καταλλθλόλθτασ για τθν άςκθςθ
επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ) προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι
εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςε
κράτοσ μζλοσ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκομίηουν πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του αντίςτοιχου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του Υαραρτιματοσ XI του Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, με
το οποίο πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι τουσ ςε αυτό και αφετζρου το ειδικό επάγγελμά τουσ. Χτθν
περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται
από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από
υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ,
ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ
δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.
Σι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν βεβαίωςθ εγγραφισ ςτο Βιοτεχνικό ι
Εμπορικό ι Βιομθχανικό Επιμελθτιριο.
Β.3. Για τθν απόδειξθ τθσ τεχνικισ ικανότθτασ τθσ παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείσ προςκομίηουν
ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα κάτωκι:
X. Ωπεφκυνθ Διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει,
ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:
i) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ
ζλαβαν γνϊςθ.
ii) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ
επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα.
iii) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
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iv) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν
ςφμφωνα με τθν άδεια κυκλοφορίασ ζκαςτου.
XI. Φωτοτυπία τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) που κα
χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου.
XII. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα
λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά (ΨΑΛ κλπ) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν.
XIII. Αντίγραφο αςφαλιςτθρίου ςυμβολαίου
XIV. Άδεια ι άδειεσ οδιγθςθσ
XV. Χτθν περίπτωςθ που το λεωφορείο ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κλπ) δεν είναι ιδιόκτθτο, απαραίτθτθ
προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του λεωφορείου, του Δ.Χ.
επιβατικοφ (ΨΑΛ κλπ) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει ότι παραχωρεί το
όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ, το οποίο κα
πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει
ςε αυτόν θ κατακφρωςθ.
XVI. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ των λεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΤΑΞΛ
κλπ), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν ζχουν
καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ παρ. 1 του
άρκρου 43 του Υ.Δ. 60/2007, δθλ. τθσ ςυμμετοχισ ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, τθσ δωροδοκίασ, τθσ
απάτθσ και τθσ νομιμοποίθςθσ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ. Επίςθσ, επειδι ο
διαγωνιςμόσ αφορά τθν μεταφορά των μακθτϊν, να προκφπτει από το ποινικό τουσ μθτρϊο ότι
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί
ναρκωτικϊν», τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ
ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ
κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του
βιαςμοφ, τθσ αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ
και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθςθ.
XVII. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται υποχρεωτικά και με
ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
XVIII. Αντίγραφο τθσ ειδικισ άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ τουσ οδθγοφσ των ΨΑΛ και των Δ.Χ.
επιβατικϊν (ΨΑΛ κλπ) εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια Πεταφορζα.
Διευκρίνιςθ οι όροι λεωφορείο ( μεγάλο-μικρό) και ΔΧ επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2α του παραρτιματοσ τθσ αρικμ.. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-6-2013)
ΚΥΑ
Β.4. Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ
φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηει τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και
νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ (όπωσ καταςτατικά, πιςτοποιθτικά μεταβολϊν, αντίςτοιχα ΦΕΞ, ςυγκρότθςθ Δ.Χ.
ςε ςϊμα, ςε περίπτωςθ Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τθ νομικι μορφι του διαγωνιηομζνου). Από τα ανωτζρω
ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των
καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ
του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει
χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/
νόμιμου εκπροςϊπου.
Β.5. Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ που προβλζπονται από τισ
εκάςτοτε ιςχφουςεσ εκνικζσ διατάξεισ ι διακζτουν πιςτοποίθςθ από οργανιςμοφσ πιςτοποίθςθσ που
ςυμμορφϊνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιςτοποίθςθσ, κατά τθν ζννοια του Υαραρτιματοσ VII του
Υροςαρτιματοσ Αϋ του ν. 4412/2016, μποροφν να προςκομίηουν ςτισ ανακζτουςεσ αρχζσ πιςτοποιθτικό
εγγραφισ εκδιδόμενο από τθν αρμόδια αρχι ι το πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανιςμό πιςτοποίθςθσ.
Χτα πιςτοποιθτικά αυτά αναφζρονται τα δικαιολογθτικά βάςει των οποίων ζγινε θ εγγραφι των εν λόγω
οικονομικϊν φορζων ςτον επίςθμο κατάλογο ι θ πιςτοποίθςθ και θ κατάταξθ ςτον εν λόγω κατάλογο.
Θ πιςτοποιοφμενθ εγγραφι ςτουσ επίςθμουσ καταλόγουσ από τουσ αρμόδιουσ οργανιςμοφσ ι το
πιςτοποιθτικό, που εκδίδεται από τον οργανιςμό πιςτοποίθςθσ, ςυνιςτά τεκμιριο καταλλθλότθτασ όςον
αφορά τισ απαιτιςεισ ποιοτικισ επιλογισ, τισ οποίεσ καλφπτει ο επίςθμοσ κατάλογοσ ι το πιςτοποιθτικό.
Σι οικονομικοί φορείσ που είναι εγγεγραμμζνοι ςε επίςθμουσ καταλόγουσ απαλλάςςονται από τθν
υποχρζωςθ υποβολισ των δικαιολογθτικϊν που αναφζρονται ςτο πιςτοποιθτικό εγγραφισ τουσ.
Β.6. Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά, για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ, ςφμφωνα με τα
ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.

2.3

Κριτιρια Ανάκεςθσ.

16

17PROC002021259 2017-09-29
2.3.1 Κριτιριο ανάκεςθσ.
Ξριτιριο ανάκεςθσ τθσ Χφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, βάςει
τθσ χαμθλότερθσ τιμισ:

2.4

Κατάρτιςθ - Ρεριεχόμενο Ρροςφορϊν.

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν.
Σι προςφορζσ υποβάλλονται με βάςθ τισ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτα Υαραρτιματα τθσ Διακιρυξθσ, για
περιςςότερα του ενόσ ι για το ςφνολο των δρομολογίων του παραρτιματοσ Β, θ δε κατακφρωςθ μπορεί
να γίνει και για περιςςότερα του ενόσ τμιματα ι και για το ςφνολο των τμθμάτων ςτον ίδιο μειοδότθ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ψθφιακά
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Χτθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ) κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ,
κακϊσ και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
2.4.2 Χρόνοσ και Τρόποσ υποβολισ προςφορϊν.
Χρόνοσ και τρόποσ υποβολισ Υροςφορϊν.
2.4.2.1. Σι προςφορζσ υποβάλλονται από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ
πφλθσ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ, μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία και ϊρα που ορίηει θ
παροφςα διακιρυξθ (παράγραφοσ 1.5), ςτθν Ελλθνικι Γλϊςςα, ςε θλεκτρονικό φάκελο, ςφμφωνα με τα
αναφερόμενα ςτο ν.4412/2016 , ιδίωσ άρκρα 36 και 37 και τθν Ωπουργικι Απόφαςθ αρικμ. Υ1/2390/2013
(ΦΕΞ 2677/Β – 21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)».
Για τθ ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείσ απαιτείται να διακζτουν
ψθφιακι υπογραφι, χορθγοφμενθ από πιςτοποιθμζνθ αρχι παροχισ ψθφιακισ υπογραφισ και να
εγγραφοφν ςτο θλεκτρονικό ςφςτθμα (ΕΧΘΔΘΧ- Διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr)
ακολουκϊντασ τθν κατωτζρω διαδικαςία εγγραφισ του άρκρου 3 παρ. 3.2 ζωσ 3.4 τθσ Ωπουργικισ
Απόφαςθσ αρικμ. Υ1/2390/2013 (ΦΕΞ 2677/Β – 21.10.13) «Ψεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων (Ε.Χ.Θ.ΔΘ.Χ)».
2.4.2.2. Σ χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του
ςυςτιματοσ βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 6 τθσ ωσ άνω Ωπουργικισ Απόφαςθσ.
Πετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Χφςτθμα. Χε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΧΘΔΘΧ, θ ανακζτουςα
αρχι κα ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ του διαγωνιςμοφ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
2.4.2.3. Σι οικονομικοί φορείσ υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ τα ακόλουκα:
(α) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ –Ψεχνικι Υροςφορά» ςτον οποίο
περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά και θ τεχνικι προςφορά ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ νομοκεςίασ και τθν παροφςα.
(β) ζναν (υπο)φάκελο με τθν ζνδειξθ «Σικονομικι Υροςφορά» ςτον οποίο περιλαμβάνεται θ οικονομικι
προςφορά του οικονομικοφ φορζα και τα κατά περίπτωςθ απαιτοφμενα δικαιολογθτικά.
Από τον προςφζροντα ςθμαίνονται με χριςθ του ςχετικοφ πεδίου του ςυςτιματοσ τα ςτοιχεία εκείνα τθσ
προςφοράσ του που ζχουν εμπιςτευτικό χαρακτιρα, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 του ν.
4412/16. Εφόςον ζνασ οικονομικόσ φορζασ χαρακτθρίηει πλθροφορίεσ ωσ εμπιςτευτικζσ, λόγω φπαρξθσ
τεχνικοφ ι εμπορικοφ απορριτου, ςτθ ςχετικι διλωςι του, αναφζρει ρθτά όλεσ τισ ςχετικζσ διατάξεισ
νόμου ι διοικθτικζσ πράξεισ που επιβάλλουν τθν εμπιςτευτικότθτα τθσ ςυγκεκριμζνθσ πλθροφορίασ.
Δεν χαρακτθρίηονται ωσ εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με τισ τιμζσ μονάδοσ, τισ προςφερόμενεσ
ποςότθτεσ, τθν οικονομικι προςφορά και τα ςτοιχεία τθσ τεχνικισ προςφοράσ που χρθςιμοποιοφνται για
τθν αξιολόγθςι τθσ.
2.4.2.4. Σι οικονομικοί φορείσ ςυντάςςουν τθν τεχνικι και οικονομικι τουσ προςφορά ςυμπλθρϊνοντασ
τισ αντίςτοιχεσ ειδικζσ θλεκτρονικζσ φόρμεσ του ςυςτιματοσ. Χτθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει τα
ςχετικά θλεκτρονικά αρχεία τα οποία υπογράφοντα ψθφιακά και υποβάλλονται από τον προςφζροντα.
Σα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου
θλεκτρονικοφ αρχείου pdf (το οποίο κα υπογραφεί θλεκτρονικά) πρζπει να ταυτίηονται. ε αντίκετθ
περίπτωςθ το ςφςτθμα παράγει ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το
θλεκτρονικό αρχείο pdf.
2.4.2.5. Σ χριςτθσ - οικονομικόσ φορζασ υποβάλλει τουσ ανωτζρω (υπο)φακζλουσ μζςω του Χυςτιματοσ,
όπωσ περιγράφεται παρακάτω:
Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθ ςυμμετοχι του οικονομικοφ φορζα ςτθ διαδικαςία υποβάλλονται
από αυτόν θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείων τφπου pdf και εφόςον ζχουν ςυνταχκεί/παραχκεί από τον ίδιο,
φζρουν ορατι μθ κρυπτογραφθμζνθ ψθφιακι υπογραφι ςκλθρισ αποκικευςθσ, χωρίσ να απαιτείται
κεϊρθςθ γνθςίου τθσ υπογραφισ.
Από το Χφςτθμα εκδίδεται θλεκτρονικι απόδειξθ υποβολισ προςφοράσ, θ όποια αποςτζλλεται ςτον
οικονομικό φορζα με μινυμα θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου.
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Εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω ςτοιχείων και
δικαιολογθτικϊν προςκομίηονται υποχρεωτικά από τον οικονομικό φορζα ςτθν ανακζτουςα αρχι, ςε
ζντυπθ μορφι και ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, τα ςτοιχεία τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ τα οποία απαιτείται
να προςκομιςκοφν ςε πρωτότυπθ μορφι ςφμφωνα με τον ν. 4250/2014. Ψζτοια ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά είναι ενδεικτικά θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ, τα πρωτότυπα ζγγραφα τα οποία
ζχουν εκδοκεί από ιδιωτικοφσ φορείσ και δεν φζρουν επικφρωςθ από δικθγόρο, κακϊσ και τα ζγγραφα
που φζρουν τθ Χφραγίδα τθσ Χάγθσ (Apostille).Δεν προςκομίηονται ςε ζντυπθ μορφι ςτοιχεία και
δικαιολογθτικά τα οποία φζρουν ψθφιακι υπογραφι, τα ΦΕΞ, τα τεχνικά φυλλάδια και όςα προβλζπεται
από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείσ υποχρεοφνται να αποδζχονται ςε αντίγραφα των πρωτοτφπων.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να ηθτεί από προςφζροντεσ και υποψιφιουσ ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο
κατά τθν διάρκεια τθσ διαδικαςίασ, να υποβάλλουν ςε ζντυπθ μορφι και ςε εφλογθ προκεςμία όλα ι
οριςμζνα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που ζχουν υποβάλει θλεκτρονικά, όταν αυτό απαιτείται για τθν
ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.
2.4.3 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Δικαιολογθτικά Συμμετοχισ- Τεχνικι Ρροςφορά».
2.4.3.1 Ψα ςτοιχεία και δικαιολογθτικά για τθν ςυμμετοχι των προςφερόντων ςτθ διαγωνιςτικι
διαδικαςία περιλαμβάνουν: α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Χ.), όπωσ προβλζπεται ςτθν
παρ. 1 και 3 του άρκρου 79 του ν. 4412/2016 και β) τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ, όπωσ προβλζπεται ςτο
άρκρο 72 του Ρ.4412/2016 και τα άρκρα 2.1.5 και 2.2.2 αντίςτοιχα τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Σι προςφζροντεσ ςυμπλθρϊνουν το ςχετικό πρότυπο ΕΕΕΧ το οποίο ζχει αναρτθκεί, ςε μορφι αρχείων
τφπου XML και PDF, ςτθ διαδικτυακι πφλθ www.promitheus.gov.gr του ΕΧΘΔΘΧ και αποτελεί
αναπόςπαςτο τμιμα τθσ διακιρυξθσ (Υαράρτθμα ΧΨ).
Ψο εν λόγω πρότυπο υποβάλλεται ςε ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ. Χτθ ςυνζχεια, το
ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο, ςε μορφι pdf, το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και
υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Ψα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα
του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να
ταυτίηονται. Εφόςον οι τεχνικζσ προδιαγραφζσ δεν ζχουν αποτυπωκεί ςτο ςφνολό τουσ ςτισ ειδικζσ
φόρμεσ του ςυςτιματοσ, ο προςφζρων επιςυνάπτει ψθφιακά υπογεγραμμζνα τα ςχετικά θλεκτρονικά
αρχεία ςε μορφι pdf.
Παηί με τθν τεχνικι του προςφορά ο προςφζρων υποβάλλει θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου τφπου pdf και
προςκομίηει (μόνο τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον
οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι) κατά περίπτωςθ εντόσ
τριϊν (3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τα ακόλουκα δικαιολογθτικά:
1. Ωπεφκυνθ διλωςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 4 του άρκρου 8 του Ρ.1599/1986
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα δθλϊνονται τα εξισ:
α) Ττι θ προςφορά ςυντάχκθκε ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, τθσ οποίασ ζλαβαν
γνϊςθ.
β) Εάν ζχει επιβλθκεί θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ απόφαςθ του
Ωπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Υ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του αποκλειςμοφ
επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ προςφοράσ
μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα.
γ) Σι τυχόν νομικοί περιοριςμοί λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ.
δ) Σ αρικμόσ κυκλοφορίασ των Οεωφορείων ι των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν
για τθν εκτζλεςθ του κάκε δρομολογίου και ο αρικμόσ των κζςεων αυτϊν ςφμφωνα με τθν άδεια
κυκλοφορίασ ζκαςτου. Θ υπεφκυνθ διλωςθ υπογράφεται ψθφιακά από τον προςφζροντα και δεν
απαιτείται κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ.
2. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ κυκλοφορίασ των λεωφορείων, των Δ.Χ.
επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου.
3. Υρόςφατα φφλλα τεχνικοφ ελζγχου Ξ.Ψ.Ε.Σ. (ςε ευκρινι φωτοαντίγραφα αν
εκδίδονται από τουσ φορείσ τθσ παρ. α του άρκρου 1 του Ρ. 4250/2014, π.χ. Δθμόςιο (Ξ.Ψ.Ε.Σ.), ι
επικυρωμζνα από δικθγόρο αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα επικυρωμζνων, αν εκδίδονται από άλλουσ
φορείσ ι Λδιωτικά Ξ.Ψ.Ε.Σ., από τα οποία να προκφπτει ότι τα διατικζμενα λεωφορεία ι τα Δ.Χ. επιβατικά
(ΨΑΛ κ.λπ.) διαςφαλίηουν τθν αςφαλι μεταφορά των μακθτϊν.
4. Επικυρωμζνα από δικθγόρο αντίγραφα ι φωτοαντίγραφα επικυρωμζνων
αςφαλιςτθρίων ςυμβολαίων.
5. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ άδειασ ι των αδειϊν οδιγθςθσ.
6. Χε περίπτωςθ που το λεωφορεία ι το Δ.Χ. επιβατικό (ΨΑΛ κ.λπ.) δεν είναι
Λδιόκτθτο, απαραίτθτθ προχπόκεςθ αποτελεί θ κατάκεςθ υπεφκυνθσ διλωςθσ του ιδιοκτιτθ του
λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικοφ (ΨΑΛ κ.λπ.) κεωρθμζνθ για το γνιςιο τθσ υπογραφισ, που να δθλϊνει
ότι παραχωρεί το όχθμα του ςτον υποψιφιο ανάδοχο, για τθ μεταφορά μακθτϊν για όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ αυτισ, κακϊσ και του ςχετικοφ ςυμφωνθτικοφ μίςκωςθσ,
κατατικζμενου ςτθν αρμόδια Δ.Σ.Ω., για το οποίο κα πρζπει να προςκομίςει όταν και εάν κλθκεί να
υποβάλλει τα δικαιολογθτικά, εάν πρόκειται να γίνει ςε αυτόν θ κατακφρωςθ.
7. Απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου για τουσ οδθγοφσ των λεωφορείων ι των Δ.Χ.
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επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.), ζκδοςθσ τουλάχιςτον του τελευταίου τριμινου, από το οποίο να προκφπτει ότι
δεν ζχουν καταδικαςτεί με αμετάκλθτθ δικαςτικι απόφαςθ, για κάποιο από τα αδικιματα τθσ
λακρεμπορίασ, τθσ μεταφοράσ λακρομεταναςτϊν, τθσ παράβαςθσ τθσ νομοκεςίασ «περί ναρκωτικϊν»,
τθσ ςωματεμπορίασ, τθσ μαςτροπείασ και τθσ εκμετάλλευςθσ πορνϊν, τθσ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ,
τθσ απόπειρασ ανκρωποκτονίασ από πρόκεςθ, τθσ απάτθσ, τθσ κλοπισ, τθσ πλαςτογραφίασ, τθσ χριςθσ
πλαςτϊν εγγράφων, τθσ λθςτείασ, τθσ αλθτείασ, του βιαςμοφ, τθσ αποπλάνθςθσ ανθλίκων, τθσ
υπεξαίρεςθσ, τθσ απαγωγισ, τθσ ςφςταςθσ ςυμμορίασ και τθσ μζκθσ κατά τθν οδιγθσ.
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ,
οι ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι pdf τισ αναφερόμενεσ
ςε αυτό καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
8. Δικαιολογθτικά που εκδίδονται ςε Ξράτοσ εκτόσ Ελλάδασ, κα ςυνοδεφονται
υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα.
9. Ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ Ειδικισ Άδειασ οδιγθςθσ για τουσ οδθγοφσ των
ΨΑΛ και των Δ.Χ. επιβατικϊν (ΨΑΛ κ.λπ.), εφόςον και για αυτά απαιτείται τζτοια άδεια και Ειδικι Άδεια
Πεταφορζα.
Διευκρίνιςθ: οι όροι λεωφορείο (μεγάλο – μικρό) και Δ.Χ. επιβατικό ζχουν τθν ζννοια όπωσ αυτι
αναλφεται ςτθν παράγραφο 2Α του παραρτιματοσ τθσ αρικ. 24001/11-06-2013 (ΦΕΚ Βϋ/14-06-2013)
ΚΥΑ.
Υπενκυμίηεται ότι προςκομίηονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι εντόσ τθσ ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ
μόνο τα δικαιολογθτικά και ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκεί / ςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό
φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν ψθφιακι του υπογραφι.

Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ προςκομίηεται ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3)
εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι.
Σι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, υποβάλλουν το ΕΕΕΧ για κάκε
οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ.
2.4.3.2 H τεχνικι προςφορά κα πρζπει να καλφπτει όλεσ τισ απαιτιςεισ και τισ προδιαγραφζσ που ζχουν
τεκεί από τθν ανακζτουςα αρχι με το κεφάλαιο “ Ψεχνικι και επαγγελματικι ικανότθτα – τεχνικι
προςφορά ” τθσ Διακιρυξθσ, περιγράφοντασ ακριβϊσ πϊσ οι ςυγκεκριμζνεσ απαιτιςεισ και προδιαγραφζσ
πλθροφνται. Υεριλαμβάνει ιδίωσ τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά, βάςει των οποίων κα αξιολογθκεί θ
καταλλθλόλθτα των προςφερόμενων ειδϊν, με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ, ςφμφωνα με τα αναλυτικϊσ
αναφερόμενα ςτο ωσ άνω Υαράρτθμα.
Σι οικονομικοί φορείσ αναφζρουν το τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που προτίκενται να ανακζςουν υπό μορφι
υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ, κακϊσ και τουσ υπεργολάβουσ που προτείνουν.
2.4.4 Ρεριεχόμενα Φακζλου «Οικονομικι Ρροςφορά» / Τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν.
Θ Σικονομικι Υροςφορά ςυντάςςεται με βάςθ το αναγραφόμενο ςτθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ
χαμθλότερθσ τιμισ ςφμφωνα με το υπόδειγμα οικονομικισ προςφοράσ όπωσ ορίηεται ςτο Υαράρτθμα Ε
τθσ παροφςασ διακιρυξθσ.
Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι υπζρ τρίτων κρατιςεισ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν
κείμενθ νομοκεςία, μθ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α., για τθν παροχι των υπθρεςιϊν ςτον τόπο και με
τον τρόπο που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ.
Επιςθμαίνεται ότι το εκάςτοτε ποςοςτό Φ.Υ.Α. επί τοισ εκατό, τθσ ανωτζρω τιμισ κα υπολογίηεται
αυτόματα από το ςφςτθμα.
Σι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι ςτακερζσ κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και δεν αναπροςαρμόηονται
Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ:
α) δεν δίνεται τιμι ςε ΕΩΦΩ ι που κακορίηεται ςχζςθ ΕΩΦΩ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 102 του ν.
4412/2016 και
γ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται και τεκμθριϊνεται από τθν
ανακζτουςα αρχι ςτθν παροφςα διακιρυξθ.
2.4.5 Χρόνοσ ιςχφοσ των προςφορϊν.
Σι υποβαλλόμενεσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ οικονομικοφσ φορείσ για διάςτθμα εκατόν
ογδόντα (180) θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
Υροςφορά θ οποία ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο από τον ανωτζρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
Θ ιςχφσ τθσ προςφοράσ μπορεί να παρατείνεται εγγράφωσ, εφόςον τοφτο ηθτθκεί από τθν ανακζτουςα
αρχι, πριν από τθ λιξθ τθσ, με αντίςτοιχθ παράταςθ τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με
τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και τθν παράγραφο 2.2.2. τθσ παροφςασ, κατ'
ανϊτατο όριο για χρονικό διάςτθμα ίςο με τθν προβλεπόμενθ ωσ άνω αρχικι διάρκεια ιτοι 180 θμζρεσ.
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Πετά τθ λιξθ και του παραπάνω ανϊτατου ορίου χρόνου παράταςθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, τα
αποτελζςματα τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ ματαιϊνονται, εκτόσ αν θ ανακζτουςα αρχι κρίνει, κατά
περίπτωςθ, αιτιολογθμζνα, ότι θ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ εξυπθρετεί το δθμόςιο ςυμφζρον, οπότε οι
οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτθ διαδικαςία μποροφν να επιλζξουν είτε να παρατείνουν τθν
προςφορά και τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ τουσ, εφόςον τουσ ηθτθκεί πριν τθν πάροδο του ανωτζρω
ανϊτατου ορίου παράταςθσ τθσ προςφοράσ τουσ είτε όχι. Χτθν τελευταία περίπτωςθ, θ διαδικαςία
ςυνεχίηεται με όςουσ παρζτειναν τισ προςφορζσ τουσ και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείσ.
2.4.6 Λόγοι απόρριψθσ προςφορϊν.
H ανακζτουςα αρχι με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν,
απορρίπτει, ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται πιο πάνω και
ςυγκεκριμζνα ςτισ παραγράφουσ 2.4.1 (Γενικοί όροι υποβολισ προςφορϊν), 2.4.2. (Χρόνοσ και τρόποσ
υποβολισ προςφορϊν), 2.4.3. (Υεριεχόμενο φακζλων δικαιολογθτικϊν ςυμμετοχισ, τεχνικισ προςφοράσ),
2.4.4. (Υεριεχόμενο φακζλου οικονομικισ προςφοράσ, τρόποσ ςφνταξθσ και υποβολισ οικονομικϊν
προςφορϊν) , 2.4.5. (Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν), 3.1. (Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν), 3.2
(Υρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ) τθσ παροφςασ,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται
ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί
κατά τθν αποςαφινιςθ και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.1.1. τθσ παροφςθσ
διακιρυξθσ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ, εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με τθν παράγραφο
3.1.1. τθσ παροφςασ και το άρκρο 102 του ν. 4412/2016,
δ)Δεν επιτρζπεται εναλλακτικι προςφορά,
ε) θ οποία υποβάλλεται από ζναν προςφζροντα που ζχει υποβάλλει δφο ι περιςςότερεσ προςφορζσ. Σ
περιοριςμόσ αυτόσ ιςχφει, υπό τουσ όρουσ τθσ παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ τθσ παροφςασ ( περ. γϋ τθσ παρ.
4 του άρκρου73 του ν. 4412/2016) και ςτθν περίπτωςθ ενϊςεων οικονομικϊν φορζων με κοινά μζλθ,
κακϊσ και ςτθν περίπτωςθ οικονομικϊν φορζων που ςυμμετζχουν είτε αυτοτελϊσ είτε ωσ μζλθ ενϊςεων.
η) θ οποία είναι υπό αίρεςθ,
θ) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
κ) θ οποία παρουςιάηει ελλείψεισ ωσ προσ τα δικαιολογθτικά που ηθτοφνται από τα ζγγραφα τθσ
παροφςθσ διακιρυξθσ και αποκλίςεισ ωσ προσ τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ ςφμβαςθσ.

3.

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ.

3.1

Αποςφράγιςθ και αξιολόγθςθ προςφορϊν.

3.1.1 Θλεκτρονικι αποςφράγιςθ προςφορϊν.
Ψο πιςτοποιθμζνο ςτο ΕΧΘΔΘΧ, για τθν αποςφράγιςθ των προςφορϊν αρμόδιο όργανο τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ (Επιτροπι Διαγωνιςμοφ), προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ θλεκτρονικισ αποςφράγιςθσ των
φακζλων των προςφορϊν, κατά το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, ακολουκϊντασ τα εξισ ςτάδια:
 Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά Χυμμετοχισ-Ψεχνικι Υροςφορά»
τθν Υζμπτθ 9/11/2017 και ϊρα 09:00π.μ.


Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Σικονομικι Υροςφορά», κατά τθν θμερομθνία και
ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι



Θλεκτρονικι Αποςφράγιςθ του (υπό)φακζλου «Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ», κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που κα ορίςει θ ανακζτουςα αρχι
Πε τθν αποςφράγιςθ των ωσ άνω φακζλων, ανά ςτάδιο, κάκε προςφζρων που ςυνεχίηει ςε επόμενο
ςτάδιο αποκτά πρόςβαςθ ςτισ λοιπζσ προςφορζσ και τα υποβλθκζντα δικαιολογθτικά τουσ, με τθν
επιφφλαξθ των πτυχϊν εκείνων τθσ κάκε προςφοράσ που ζχουν χαρακτθριςκεί ωσ εμπιςτευτικζσ.
Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί να καλζςει τουσ οικονομικοφσ φορείσ να ςυμπλθρϊςουν ι να διευκρινίςουν
τα ζγγραφα ι δικαιολογθτικά που ζχουν υποβλθκεί, ι να διευκρινίςουν το περιεχόμενο τθσ τεχνικισ ι
οικονομικισ προςφοράσ τουσ, ςφμφωνα με το άρκρο 102 του ν. 4412/2016.
3.1.2 Αξιολόγθςθ προςφορϊν.
Πετά τθν κατά περίπτωςθ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι προβαίνει
ςτθν αξιολόγθςθ αυτϊν μζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο Χφςτθμα οργάνων τθσ, εφαρμοηόμενων
κατά τα λοιπά των κειμζνων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) Θ αρμόδια Επιτροπι καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν
δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ
του οργάνου.
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β) Χτθ ςυνζχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν
προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι ι/και βακμολόγθςθ των τεχνικϊν προςφορϊν
με βάςθ το κριτιριο ανάκεςθσ των εγγράφων τθσ ςφμβαςθσ. Ψα ανωτζρω υπό ςτοιχεία α και β ςτάδια
μπορεί να γίνονται και ενιαία.
γ) Σι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν
ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν
θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόςκλθςθ. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ
κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια αϋ και βϋ οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν
αποςφραγίηονται αλλά τθροφνται από τθν ανακζτουςα αρχι μζχρι τθν οριςτικι επίλυςθ τυχόν διαφορϊν
που προκφψουν από τθν ωσ άνω διαδικαςία ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ.
δ) Θ Επιτροπι Αξιολόγθςθσ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ των οικονομικϊν προςφορϊν και ςυντάςςει
πρακτικό ςτο οποίο ειςθγείται αιτιολογθμζνα τθν αποδοχι ι απόρριψι τουσ, τθν κατάταξθ των
προςφορϊν με βάςθ το οριηόμενο με τθν παροφςα κριτιριο ανάκεςθσ και τθν ανάδειξθ του προςωρινοφ
αναδόχου.
Εάν οι προςφορζσ φαίνονται αςυνικιςτα χαμθλζσ ςε ςχζςθ με το αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ, θ
ανακζτουςα αρχι απαιτεί από τουσ οικονομικοφσ φορείσ να εξθγιςουν τθν τιμι ι το κόςτοσ που
προτείνουν ςτθν προςφορά τουσ, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν
από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ. Χτθν περίπτωςθ αυτι εφαρμόηονται τα άρκρα 88 και 89 ν.
4412/2016.
Χτθν περίπτωςθ ιςότιμων προςφορϊν θ ανακζτουςα αρχι μπορεί:
1. να επιλζξει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν
ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ του Διαγωνιςμοφ και
παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ ιςότιμεσ προςφορζσ.
2. να προτείνει τθν κατακφρωςθ των εν λόγω δρομολογίων εξϋθμιςίασ ςτουσ ιςότιμουσ
μειοδότεσ
Ψα αποτελζςματα των ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με απόφαςθ/αποφάςεισ του αποφαινόμενου
οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ, θ οποία κοινοποιείται ςτουσ προςφζροντεσ μζςω του ΕΧΘΔΘΧ.
Ξατά των ανωτζρω αποφάςεων χωρεί ζνςταςθ/προδικαςτικι προςφυγι ςφμφωνα με τθν παράγραφο 3.4.
τθσ παροφςασ.

3.2 Ρρόςκλθςθ υποβολισ δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ - Δικαιολογθτικά
κατακφρωςθσ.
Πετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ ανακζτουςα αρχι αποςτζλλει ςχετικι θλεκτρονικι πρόςκλθςθ
μζςω του ςυςτιματοσ ςτον προςφζροντα, ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό
ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ, είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ
ςχετικισ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα πρωτότυπα ι αντίγραφα που εκδίδονται, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του άρκρου 1 του ν. 4250/2014 (Αϋ 74) όλων των δικαιολογθτικϊν που περιγράφονται ςτθν παράγραφο
2.2.6.2. τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, ωσ αποδεικτικά ςτοιχεία για τθ μθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ
τθσ παραγράφου 2.2.3 τθσ διακιρυξθσ, κακϊσ και για τθν πλιρωςθ των κριτθρίων ποιοτικισ επιλογισ των
παραγράφων 2.2.4 -2.2.6 αυτισ.
Ψα εν λόγω δικαιολογθτικά, υποβάλλονται από τον προςφζροντα («προςωρινό ανάδοχο»), θλεκτρονικά
μζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείων pdf και προςκομίηονται κατά περίπτωςθ από αυτόν εντόσ τριϊν
(3) εργάςιμων θμερϊν από τθν θμερομθνία υποβολισ τουσ. Τταν υπογράφονται από τον ίδιο φζρουν
ψθφιακι υπογραφι.
Πε τθν παραλαβι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν, το ςφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ και
αποςτζλλει ενθμερωτικό θλεκτρονικό μινυμα ς’ αυτόν ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ.
Αν μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ και κατά τον ζλεγχο των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι
δεν ζχουν προςκομιςκεί ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν, παρζχεται προκεςμία ςτον
προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν
κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ, μζςω του Χυςτιματοσ, ειδοποίθςισ του. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί
αιτιολογθμζνα να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον
θμζρεσ.
Τςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των παραπάνω δικαιολογθτικϊν που
κατατζκθκαν.
Σ προςωρινόσ ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με
το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο Χφμβαςθσ, είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
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iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι
και οι προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τα άρκρα 2.2.3 (λόγοι αποκλειςμοφ) και 2.2.4 ζωσ 2.2.6
(κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ) τθσ παροφςασ,
Χε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο
Χφμβαςθσ ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν
θμζρα τθσ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ
μεταβολζσ), δεν καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ
επιλογισ ςφμφωνα με τισ παραγράφουσ 2.2.4 -2.2.6 τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ τθν
Επιτροπι του Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ ανακζτουςασ
αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ
διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Ψα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν και τθσ ειςιγθςθσ τθσ Επιτροπισ
επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ.

3.3

Κατακφρωςθ - ςφναψθ ςφμβαςθσ.

Θ ανακζτουςα αρχι κοινοποιεί τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ
διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα που ζχει υποβάλει
αποδεκτι προςφορά, ςφμφωνα με το άρκρο 100 του ν. 4412/2016, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο,
θλεκτρονικά μζςω του ςυςτιματοσ.
Θ εν λόγω απόφαςθ αναφζρει τθν προκεςμία για τθν αναςτολι τθσ ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ ςφμφωνα με
τθν επόμενθ παράγραφο 3.4.
Ψα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται
εφόςον ςυντρζξουν ςωρευτικά τα κάτωκι:
α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτθν παράγραφο 3.4. τθσ παροφςασ
βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ
αναςτολϊν επί αυτϊν,
β) ολοκλιρωςθ του προςυμβατικοφ ελζγχου από το Ελεγκτικό Χυνζδριο, ςφμφωνα με τα άρκρα 5 και 36
του ν. 4129/2013,
γ) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο, εφόςον αυτόσ υποβάλει
επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά τθσ παραγράφου 2.2.9.2.
Θ ανακζτουςα αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ εντόσ
προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ειδικισ πρόςκλθςθσ. Ψο ςυμφωνθτικό
ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα.
Χτθν περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ωσ άνω ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν τεκείςα
προκεςμία, κθρφςςεται ζκπτωτοσ, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγυθτικι επιςτολι
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ, με τθν ίδια διαδικαςία, γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν
αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά.

3.4 Ρροδικαςτικζσ Ρροςφυγζσ - Ρροςωρινι Δικαςτικι Ρροςταςία *Συμβάςεισ άνω
των ορίων+.
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί θ ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ και
υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμιά από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του Ανακζτοντοσ Φορζα,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ και τθσ διακιρυξθσ, δικαιοφται να προςφφγει ςτθν Αρχι Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν (ΑΕΥΥ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 360 του Ρ.4412/2016 και να ηθτιςει
προςωρινι προςταςία, ςφμφωνα με το άρκρο 366 του Ρ.4412/2016, ακφρωςθ παράνομθσ πράξθσ ι
παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα, ςφμφωνα με το άρκρο 367 του Ρ.4412/2016 ι ακφρωςθ ςφμβαςθσ,
θ οποία ζχει ςυναφκεί παράνομα , ςφμφωνα με το άρκρο 368 του Ρ.4412/2016.
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ ο οποίοσ ζχει ι είχε ςυμφζρον να του ανατεκεί ςυγκεκριμζνθ ςφμβαςθ του νόμου
αυτοφ και ζχει ι είχε υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από εκτελεςτι πράξθ ι παράλειψθ του
ανακζτοντοσ φορζα κατά παράβαςθ τθσ νομοκεςίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ ι τθσ εςωτερικισ
νομοκεςίασ, υποχρεοφται, πριν από τθν υποβολι των προβλεπόμενων ςτα άρκρα 372 και 373 του Ρ.
4412/2016 ζνδικων βοθκθμάτων, να αςκιςει προδικαςτικι προςφυγι ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ κατά τθσ
ςχετικισ πράξθσ ι παράλειψθσ του ανακζτοντοσ φορζα. Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ άλλθσ διοικθτικισ
προςφυγισ κατά των εκτελεςτϊν πράξεων ι παραλείψεων του ανακζτοντοσ φορζα κατά τθ διαδικαςία
τθσ ανάκεςθσ δθμόςιων ςυμβάςεων εκτόσ από τθν προδικαςτικι προςφυγι.
Χε περίπτωςθ προςφυγισ κατά πράξθσ του ανακζτοντοσ φορζα, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ είναι:
(α) δζκα (10) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό
φορζα, αν θ πράξθ κοινοποιικθκε με θλεκτρονικά μζςα ι τθλεομοιοτυπία ι
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(β) δεκαπζντε (15) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο
οικονομικό φορζα, αν χρθςιμοποιικθκαν άλλα μζςα επικοινωνίασ, άλλωσ,
(γ) δζκα (10) θμζρεσ από τθν πλιρθ, πραγματικι ι τεκμαιρόμενθ, γνϊςθ τθσ πράξθσ που βλάπτει τα
ςυμφζροντα του ενδιαφερόμενου οικονομικοφ φορζα.
Ειδικά για τθν άςκθςθ προςφυγισ κατά προκιρυξθσ, θ πλιρθσ γνϊςθ αυτισ τεκμαίρεται μετά τθν πάροδο
δεκαπζντε (15) θμερϊν από τθ δθμοςίευςθ ςτο ΞΘΠΔΘΧ.
Χε περίπτωςθ παράλειψθσ, θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ είναι δεκαπζντε
(15) θμζρεσ από τθν επομζνθ τθσ ςυντζλεςθσ τθσ προςβαλλόμενθσ παράλειψθσ.
Θ προδικαςτικι προςφυγι κατατίκεται θλεκτρονικά ςτον θλεκτρονικό τόπο του διαγωνιςμοφ και περιζχει
τισ νομικζσ και πραγματικζσ αιτιάςεισ που δικαιολογοφν το αίτθμά τθσ.
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, του οποίου επθρεάηονται τα ςυμφζροντα, δικαιοφται να αςκιςει, εντόσ
αποκλειςτικισ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςε αυτόν τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με
τθν παρ. 1 του άρκρου 365 του Ρ.4412/2016, παρζμβαςθ ενϊπιον τθσ ΑΕΥΥ, ςφμφωνα με το
προθγοφμενο εδάφιο και κατά τα ειδικότερα οριηόμενα ςτον Ξανονιςμό Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν
Υροςφυγϊν, για τθ διατιρθςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ, προςκομίηοντασ όλα τα κρίςιμα
ζγγραφα που ζχει ςτθ διάκεςι του.
Δεν επιτρζπεται θ άςκθςθ προδικαςτικισ προςφυγισ κατά απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ, θ οποία δζχεται εν όλω ι
εν μζρει προςφυγι άλλου προςϊπου.
Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ κατατίκεται παράβολο από τον
προςφεφγοντα υπζρ του Δθμοςίου, το φψοσ του οποίου ανζρχεται ςε ποςοςτό 0,50 τοισ εκατό (0,50%) τθσ
προχπολογιςκείςασ αξίασ (χωρίσ Φ.Υ.Α.) τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο φψοσ του παραβόλου δεν μπορεί να
είναι κατϊτερο των εξακοςίων (600) ευρϊ οφτε ανϊτερο των δεκαπζντε χιλιάδων (15.000) ευρϊ. Αν τα
ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ δεν προκφπτει θ προχπολογιςκείςα αξία τθσ, για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ τθσ
προδικαςτικισ προςφυγισ, κατατίκεται παράβολο φψουσ εξακοςίων (600) ευρϊ. Πε τον Ξανονιςμό
Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν τθσ παρ. 7 του άρκρου 365 του Ρ.4412/2016 ορίηεται ο τρόποσ και ο
χρόνοσ κατάκεςθσ και είςπραξθσ του παραβόλου και ο τρόποσ απόδειξθσ τθσ είςπραξισ του. Ψο παράβολο
του παρόντοσ άρκρου επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα ςε περίπτωςθ ολικισ ι μερικισ αποδοχισ τθσ
προςφυγισ του. Επίςθσ, επιςτρζφεται ςτον προςφεφγοντα και ςτθν περίπτωςθ που ο ανακζτων φορζασ
ανακαλεί τθν προςβαλλόμενθ πράξθ ι προβαίνει ςτθν οφειλόμενθ ενζργεια πριν από τθν ζκδοςθ τθσ
απόφαςθσ τθσ ΑΕΥΥ επί τθσ προςφυγισ.
Θ προκεςμία για τθν άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ και θ άςκθςι τθσ κωλφουν τθ ςφναψθ τθσ
ςφμβαςθσ επί ποινι ακυρότθτασ, θ οποία διαπιςτϊνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ μετά από άςκθςθ
προςφυγισ, ςφμφωνα με το άρκρο 368 του Ρ. 4412/2016. Ξατά τα λοιπά, θ άςκθςθ τθσ προδικαςτικισ
προςφυγισ δεν κωλφει τθν πρόοδο τθσ διαγωνιςτικισ διαδικαςίασ, με τθν επιφφλαξθ των παρ. 1 και 2 του
άρκρου 366 του Ρ. 4412/2016.
Χε περίπτωςθ άςκθςθσ προδικαςτικισ προςφυγισ ο Ανακζτων Φορζασ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα
οριηόμενα ςτον Ξανονιςμό Εξζταςθσ Υροδικαςτικϊν Υροςφυγϊν :
(α) κοινοποιεί τθν προςφυγι το αργότερο εντόσ πζντε (5) θμερϊν ςε κάκε ενδιαφερόμενο τρίτο ο οποίοσ
μπορεί να κίγεται από τθν αποδοχι τθσ προςφυγισ, προκειμζνου να αςκιςει το δικαίωμα παρζμβαςισ
του ςτθ διαδικαςία εξζταςθσ τθσ προςφυγισ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 362 του Ρ. 4412/2016,
και (β) διαβιβάηει ςτθν ΑΕΥΥ, το αργότερο εντόσ δζκα (10) θμερϊν από τθν θμζρα κατάκεςθσ, τον πλιρθ
φάκελο τθσ υπόκεςθσ, τισ απόψεισ τθσ επί τθσ προςφυγισ και τα αποδεικτικά κοινοποίθςθσ, τθσ
περίπτωςθσ αϋ τθσ παραγράφου 1 , ςτουσ ενδιαφερόμενουσ τρίτουσ. Σ ανακζτων φορζασ μπορεί ςτισ
απόψεισ του να παρακζςει αρχικι ι ςυμπλθρωματικι αιτιολογία τθσ προςβαλλόμενθσ με τθν
προδικαςτικι προςφυγι πράξθσ.
Ψο αργότερο είκοςι (20) θμζρεσ από τθν κατάκεςθ τθν προςφυγισ, θ ΑΕΥΥ ελζγχει τθ ςυμμόρφωςθ του
ανακζτοντοσ φορζα με τθν ανωτζρω περίπτωςθ (α). Εάν διαπιςτϊςει ότι ο ανακζτων φορζασ δεν
εκπλιρωςε τθν υποχρζωςθ, θ κοινοποίθςθ γίνεται με μζριμνα τθσ ΑΕΥΥ, ζτςι ϊςτε οι ενδιαφερόμενοι να
αςκιςουν παρζμβαςθ, ςφμφωνα με τθν παρ. 3 του άρκρου 362 του Ρ. 4412/2016.
Πε πράξθ του προεδρεφοντοσ του κλιμακίου ορίηεται θ θμζρα και θ ϊρα «εξζταςθσ» τθσ προςφυγισ, θ
οποία δεν μπορεί να απζχει περιςςότερο από ςαράντα (40) θμζρεσ από τθν θμερομθνία κατάκεςθσ τθσ
προςφυγισ. Θ πράξθ αυτι κοινοποιείται το αργότερο δζκα (10) θμζρεσ πριν από τθ «εξζταςθ» τθσ
προςφυγισ: ςτον προςφεφγοντα, ςτον ανακζτοντα φορζα κατά τθσ οποίασ αςκείται θ προςφυγι και ςε
εκείνουσ οι οποίοι ζχουν αςκιςει παρζμβαςθ.
Σι ανωτζρω προκεςμίεσ του άρκρου 365 του Ρ.4412/2016 είναι αποκλειςτικζσ.
Σι αποφάςεισ τθσ ΑΕΥΥ υπόκεινται αποκλειςτικά ςτα ζνδικα βοθκιματα που προβλζπονται ςτα άρκρα
372 και 373 του Ρ. 4412/2016.
Ξάκε ενδιαφερόμενοσ, ο οποίοσ ζχει υποςτεί ι ενδζχεται να υποςτεί ηθμία από απόφαςθ τθσ ΑΕΥΥ επί
τθσ προδικαςτικισ προςφυγισ, μπορεί να αςκιςει αίτθςθ για τθν αναςτολι εκτζλεςθσ και αίτθςθ για τθν
ακφρωςθ τθσ απόφαςισ τθσ ενϊπιον των αρμόδιων δικαςτθρίων, ςφμφωνα με το άρκρο 372 του Ρ.
4412/2016.

3.5

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

4.

ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

4.1

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.

Εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ.
Για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ απαιτείται θ παροχι εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο
72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το φψοσ τθσ οποίασ ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί τθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ
ςυμπεριλαμβανομζνου και δικαιωμάτων προαίρεςθσ, εκτόσ ΦΥΑ, και κατατίκεται πριν ι κατά τθν
υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, προκειμζνου να γίνει αποδεκτι , πρζπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιςτον τα
αναφερόμενα ςτθν παράγραφο 2.1.5. ςτοιχεία τθσ παροφςασ και επιπλζον τον αρικμό και τον τίτλο τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ. Ψο περιεχόμενό τθσ είναι ςφμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται ςτο
Υαράρτθμα Δ τθσ Διακιρυξθσ και τα οριηόμενα ςτο άρκρο 72 του ν. 4412/2016.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καλφπτει ςυνολικά και χωρίσ διακρίςεισ τθν εφαρμογι όλων
των όρων τθσ ςφμβαςθσ και κάκε απαίτθςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ ζναντι του αναδόχου,
ςυμπεριλαμβανομζνθσ τυχόν ιςόποςθσ προσ αυτόν προκαταβολισ. Χε περίπτωςθ τροποποίθςθσ τθσ
ςφμβαςθσ κατά τθν παράγραφο 4.5, θ οποία ςυνεπάγεται αφξθςθ τθσ ςυμβατικισ αξίασ, ο ανάδοχοσ είναι
υποχρεωμζνοσ να κατακζςει πριν τθν τροποποίθςθ, ςυμπλθρωματικι εγγφθςθ το φψοσ τθσ οποίασ
ανζρχεται ςε ποςοςτό 5% επί του ποςοφ τθσ αφξθςθσ, εκτόσ ΦΥΑ.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ καταπίπτει ςε περίπτωςθ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, όπωσ αυτι
ειδικότερα ορίηει.
Θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ επιςτρζφεται ςτο ςφνολό τθσ μετά τθν οριςτικι παραλαβι του αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ. Εάν ςτο πρωτόκολλο οριςτικισ παραλαβισ αναφζρονται παρατθριςεισ ι υπάρχει
εκπρόκεςμθ παράδοςθ, θ επιςτροφι των ωσ άνω εγγυιςεων γίνεται μετά τθν αντιμετϊπιςθ των
παρατθριςεων και του εκπροκζςμου.

4.2

Συμβατικό Ρλαίςιο - Εφαρμοςτζα Νομοκεςία.

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

4.3

Προι εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

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

4.4

Τροποποίθςθ ςφμβαςθσ κατά τθ διάρκειά τθσ.

Θ ςφμβαςθ μπορεί να τροποποιείται κατά τθ διάρκειά τθσ, χωρίσ να απαιτείται νζα διαδικαςία ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, μόνο ςφμφωνα με τουσ όρουσ και τισ προχποκζςεισ του άρκρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωμοδότθςθσ του αρμοδίου οργάνου.

4.5

Δικαίωμα μονομεροφσ λφςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

4.5.1. Θ ανακζτουςα αρχι μπορεί, με τισ προχποκζςεισ που ορίηουν οι κείμενεσ διατάξεισ, να καταγγείλει
τθ ςφμβαςθ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςισ τθσ, εφόςον:
α) θ ςφμβαςθ ζχει υποςτεί ουςιϊδθ τροποποίθςθ, κατά τθν ζννοια τθσ παρ. 4 του άρκρου 132 του ν.
4412/2016, που κα απαιτοφςε νζα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ
β) ο ανάδοχοσ, κατά το χρόνο τθσ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ, τελοφςε ςε μια από τισ καταςτάςεισ που
αναφζρονται ςτθν παράγραφο 2.2.3.1 και, ωσ εκ τοφτου, κα ζπρεπε να ζχει αποκλειςτεί από τθ
διαδικαςία ςφναψθσ τθσ ςφμβαςθσ,
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γ) θ ςφμβαςθ δεν ζπρεπε να ανατεκεί ςτον ανάδοχο λόγω ςοβαρισ παραβίαςθσ των υποχρεϊςεων που
υπζχει από τισ Χυνκικεσ και τθν Σδθγία 2014/24/ΕΕ, θ οποία ζχει αναγνωριςτεί με απόφαςθ του
Δικαςτθρίου τθσ Ζνωςθσ ςτο πλαίςιο διαδικαςίασ δυνάμει του άρκρου 258 τθσ ΧΟΕΕ.

4.6

Ρροςφερόμενθ τιμι

1. Θ προςφερόμενθ τιμι, ανά ομάδα ι τμιμα, για το διαγωνιςμό μεταφοράσ μακθτϊν Αϋ/κμιασ και
Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ, από τον τόπο κατοικίασ τουσ ςτα ςχολεία που φοιτοφν και αντίςτροφα, είναι το
ςυνολικό κόςτοσ του τμιματοσ, εφαρμοηόμενθσ τθσ αντίςτοιχθσ ζκπτωςθσ ςε ακζραιεσ τιμζσ μονάδοσ, που
προςφζρει ο διαγωνιηόμενοσ ςτθν προχπολογιςκείςα τιμι ζτςι όπωσ ζχει τεκεί από τθν περιφζρεια και θ
οποία είναι μικρότερθ ι ίςθ από αυτι που προκφπτει ςφμφωνα με το παράρτθμα τθσ Ξ.Ω.Α. 24001/11-62013 (ΦΕΞ Βϋ/14-6-2013) «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ». Χτθν
προςφερόμενθ τιμι δεν ςυμπεριλαμβάνεται ο ΦΥΑ..
2. Θ τελικι προςφερόμενθ τιμι ανά ομάδα ι ανά τμιμα κα πρζπει να δίνεται ςε ΕΩΦΩ, μετά τθν εφαρμογι
τθσ ενιαίασ ζκπτωςθσ ςτθν αξία ζκαςτου δρομολογίου ι τμιματοσ, και αυτι κα είναι θ προςφερόμενθ
τιμι ανά δρομολόγιο ι τμιμα. Σ πολλαπλαςιαςμόσ τθσ προςφερόμενθσ τιμισ ανά δρομολόγιο ι ομάδα
δρομολογίων επί τισ θμζρεσ λειτουργίασ του δρομολογίου αποτελεί τθν ςυνολικι προςφορά για το κάκε
ζνα από αυτά. Ψο άκροιςμα των προςφερομζνων τιμϊν για κάκε ζνα από τα δρομολόγια του κάκε
τμιματοσ αποτελεί τθν ςυνολικι οικονομικι προςφορά του ςυμμετζχοντοσ για το τμιμα.. Επιςθμαίνεται
ότι για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ κα πρζπει να αναγράφεται υποχρεωτικά θ προςφερόμενθ τιμι
διαφορετικά θ προςφορά ςτο ςφνολό τθσ για κάκε τμιμα κα κρίνεται απορρίπτεται .
3. Χτθν τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ δαπάνθ του ςυνοδοφ,
όπου επιβάλλεται θ παρουςία του από τθν διακιρυξθ, ωσ και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Υ.Α.
4. Υροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ πλθν τθσ προβλεπόμενθσ από τθν ΞΩΑ αναπροςαρμογισ λόγω
τιμισ καυςίμου, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
5. Σι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι
τθ λιξθ τθσ, κακϊσ και για ενδεχόμενεσ παρατάςεισ τθσ.

4.7

Υπογραφι ςφμβαςθσ

6. Σι ανάδοχοι υποχρεοφνται να προςζλκουν μζςα ςε 10 θμζρεσ από τθν θμερομθνία κοινοποίθςθσ τθσ
ανακοίνωςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υπογραφι τθσ ςχετικισ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και εγγφθςθ
καλισ εκτζλεςθσ αυτισ ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ χωρίσ το Φ.Υ.Α (όπωσ ορίηεται
ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 τθσ παροφςασ και ςφμφωνα με το υπόδειγμα 2 του παραρτιματοσ Γ). Θ
ςφμβαςθ υπογράφεται και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ το κείμενο τθσ οποίασ επιςυνάπτεται ςτο
παράρτθμα Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ. Χε περίπτωςθ που ςε δρομολόγιο του τμιματοσ ι των τμθμάτων
για τα οποία υπογράφεται θ ςφμβαςθ προβλζπονται ςυνοδοί, για κάκε ζνα από αυτοφσ ο ανάδοχοσ
οφείλει να προςκομίςει τα παρακάτω δικαιολογθτικά για κάκε ζνα ςυνοδό:
 Αντίγραφο ποινικοφ μθτρϊου γενικισ χριςθσ.
 Υιςτοποιθτικό υγείασ, βάςει όςων αναφζρει θ Ωπουργικι Απόφαςθ 35797 (ΦΕΞ Β 1199/11-4-2012),
άρκρο 1 όπου κα βεβαιϊνεται ότι ο κάτοχόσ του υποβλικθκε ςε ιατρικζσ εξετάςεισ και δε βρζκθκε να
πάςχει από μεταδοτικό ι άλλο νόςθμα μθ ςυμβατό με τθν απαςχόλθςι του.
 Σποιοδιποτε ζγγραφο από το οποίο να προκφπτει το ΑΦΠ του εργαηομζνου και τα ακριβι ςτοιχεία
τθσ μόνιμθσ κατοικίασ του.
Ξαι ςε περίπτωςθ που από τθν κατάςταςθ των μεταφερομζνων μακθτϊν ΑΠΕΑ προκφπτει ανάγκθ ειδικισ
εμπειρίασ
 Βιογραφικό ςθμείωμα από το οποίο να προκφπτει εμπειρία ςε αντίςτοιχθ ι παρόμοια εργαςία (π.χ.
ςυνοδόσ ΑμεΑ, βοθκθτικό προςωπικό ςε ΧΠΕΑ κλπ) ι να είναι γονζασ ΑμεΑ)
7. Πε τθν ανακοίνωςθ και τθν πρόςκλθςθ για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, θ ςφμβαςθ κεωρείται ωσ
ςυναφκείςα, το δε ζγγραφο τθσ ςφμβαςθσ που ακολουκεί, ζχει αποδεικτικό μόνο χαρακτιρα.
8. Θ ανακοίνωςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και θ πρόςκλθςθ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ι των
ςυμβάςεων προσ τον ανάδοχο ι τουσ αναδόχουσ, γίνεται μετά τθ διενζργεια του προ-ςυμβατικοφ ελζγχου
από το Ελεγκτικό Χυνζδριο και αν αυτόσ αποβεί κετικόσ.
9. Πετά τθν ανακοίνωςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ και τθσ πρόςκλθςθσ για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ,
υπογράφεται μεταξφ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ και του Αναδόχου θ ςφμβαςθ, το κείμενο τθσ οποίασ
επιςυνάπτεται ςτθ διακιρυξθ (ΥΑΦΑΦΨΘΠΑ Β). Θ Ωπθρεςία ςυμπλθρϊνει ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ τα
ςτοιχεία τθσ προςφοράσ του αναδόχου, με τθν οποία ςυμμετείχε αυτόσ ςτο διαγωνιςμό και θ οποία
προςφορά ζγινε αποδεκτι με τθν κατακφρωςθ του διαγωνιςμοφ ςε αυτόν. Δε χωρεί οποιαδιποτε
διαπραγμάτευςθ ςτο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ που επιςυνάφκθκε ςτθ διακιρυξθ του διαγωνιςμοφ, οφτε
κακ’ οιονδιποτε τρόπο τροποποίθςθ ι ςυμπλιρωςθ τθσ προςφοράσ του αναδόχου.
10. Ψο κείμενο τθσ ςφμβαςθσ κατιςχφει κάκε άλλου κειμζνου ςτο οποίο τοφτο ςτθρίηεται, όπωσ προςφορά,
διακιρυξθ και απόφαςθ κατακφρωςθσ ι ανάκεςθσ, εκτόσ κατάδθλων ςφαλμάτων ι παραδρομϊν.
11. Χε αντικειμενικά δικαιολογθμζνεσ περιπτϊςεισ, εφόςον ςυμφωνοφν προσ τοφτο και τα δφο ςυμβαλλόμενα
μζρθ και υπό τθν προχπόκεςθ ότι θ τροποποίθςθ προβλζπεται από ςυμβατικό όρο, μπορεί να
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τροποποιείται θ ςφμβαςθ, φςτερα από γνωμοδότθςθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και απόφαςθ του
αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Θ απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με τθν οποία ςυναινεί
ςτθν τροποποίθςθ, δφναται να προςβλθκεί από οποιονδιποτε ζχει ζννομο ςυμφζρον.
12. Θ ςφμβαςθ κεωρείται ότι εκτελζςτθκε όταν:
α) Ζχει ολοκλθρωκεί το ζργο τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν με τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ ι λόγω λιξθσ
του χρόνου ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ.
β) Ζγινε θ αποπλθρωμι του ςυμβατικοφ τμιματοσ, αφοφ προθγουμζνωσ επιβλικθκαν τυχόν κυρϊςεισ ι
εκπτϊςεισ.
γ) Εκπλθρϊκθκαν και οι τυχόν λοιπζσ ςυμβατικζσ υποχρεϊςεισ και από τα δφο ςυμβαλλόμενα μζρθ και
αποδεςμεφτθκαν οι ςχετικζσ εγγυιςεισ κατά τα προβλεπόμενα από τθ ςφμβαςθ.
13. Χε περίπτωςθ που το ζργο κατακυρωκεί ςε ζνωςθ αναδόχων, οι οποίοι υπζβαλαν κοινι προςφορά,
κακζνασ από τουσ αναδόχουσ αυτοφσ ευκφνεται ςτο ακζραιο.
14. Εάν ο ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ ανακοίνωςθ δεν προςζλκει να υπογράψει τθ ςφμβαςθ, θ Ωπθρεςία
επιβάλλει ακροιςτικά ι διαηευκτικά τισ προβλεπόμενεσ από τισ κείμενεσ διατάξεισ κυρϊςεισ.

5.

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ.

5.1

Τρόποσ πλθρωμισ.

1. Θ καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ μεταφορικοφ ζργου ςτουσ αναδόχουσ γίνεται ςφμφωνα με τθ
προςφορά τουσ ζτςι όπωσ αυτι αναπροςαρμόηεται ςφμφωνα με τθ μζςθ τιμι καυςίμου του μθνόσ
όπωσ ορίηεται από το παρατθρθτιριο τιμϊν του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ για τον νομό. Θ
αναπροςαρμογι του ςυμβατικοφ κόςτουσ δρομολογίου λόγω μθνιαίασ διαφοροποίθςθσ τθσ τιμισ του
καυςίμου υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω ςχζςθ:
Για λεωφορεία
(Ρ.Ξ.Δ.Ε.) = (Α.Χ.Α.Δ.) x *(Π.Ξ.Δ.Ε.)/(Π.Ξ.Δ.Δ..)+

2.

3.

4.

5.

Τπου:
Ρ.Ξ.Δ.Ε. = Ρζο Ξόςτοσ Δρομολογίου μθνόσ Εκτζλεςθσ τθσ Χφμβαςθσ
Α.Χ.Α.Δ = Αρχικό Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου
Π.Ξ.Δ.Ε. = Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του
Υαραρτιματοσ με τιμι καυςίμου μθνόσ που εκτελείται θ ςφμβαςθ
Π.Ξ.Δ.Δ.. =Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του Υαραρτιματοσ με τιμι
καυςίμου με τθν οποία δθμοπρατικθκε θ ςφμβαςθ
Για τα ΔΧ Επιβατικά το κόςτοσ δρομολογίου δεν αναπροςαρμόηεται.
Χε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τμιματοσ λόγω τροποποίθςθσ δρομολογίου το νζο ςυμβατικό κόςτοσ
για κάκε δρομολόγιο του τμιματοσ που τροποποιείται υπολογίηεται ςφμφωνα με τθν παρακάτω
ςχζςθ:
Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά
(Ρ.Χ.Ξ.Δ.)=( Α.Χ.Ξ.Δ.)x *(Ρ.Π.Ξ.Δ.)/( Α.Π.Ξ.Δ.)+
Τπου:
Ρ.Χ.Α.Δ. = Ρζο Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου
Α.Χ.Α.Δ = Αρχικό Χυμβατικό Ξόςτοσ Δρομολογίου
Ρ.Π.Ξ.Δ. = Ρζο Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του
Υαραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ νζασ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι
καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ
Α.Π.Ξ.Δ. = Αρχικό Πζγιςτο Ξόςτοσ Δρομολογίου που υπολογίηεται από τουσ μακθματικοφσ τφπουσ του
Υαραρτιματοσ ςφμφωνα με τα χιλιόμετρα τθσ αρχικισ διαδρομισ του δρομολογίου και τθν ίδια τιμι
καυςίμου και διπλοφ τιμολογίου τθσ διακιρυξθσ
Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτουσ δικαιοφχουσ διενεργείται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ αρ.
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τ Βϋ /14-6-2013) Ξ.Ω.Α.
Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν μζχρι
τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το οποίο
κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι
Ενότθτα Ξαςτοριάσ
Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και δθ ςτθ Διεφκυνςθ
Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
 Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ
Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.
 Βεβαίωςθ του Δ/ντι του οικείου ςχολείου ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι
μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.
 Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.
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 Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
 Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.
6. Ψα ζξοδα μεταφοράσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον
μεταφορζα.
7. Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτουσ μεταφορείσ:
 Για τισ θμζρεσ που δε λειτουργοφν τα ςχολεία, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το
Διευκυντι του ςχολείου.
 Για τισ θμζρεσ που δεν προςζρχονται οι μακθτζσ ςτο ςχολείο λόγω κατάλθψθσ, απεργίασ του
διδακτικοφ προςωπικοφ, κατόπιν ςυνεννόθςθσ του αναδόχου με το Διευκυντι του ςχολείου.
 Χτισ περιπτϊςεισ που δεν πραγματοποιθκοφν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίασ, εφόςον τα ςχολεία
παραμείνουν κλειςτά με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου.
 Χτισ περιπτϊςεισ, που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων μακθτϊν.
 Τταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, από υπαιτιότθτα του αναδόχου.
8. Χε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότθτα
του αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να
μεριμνιςει για τθν αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ
ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των μακθτϊν.
Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτον ανάδοχο διενεργείται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ ωσ άνω Ξ.Ω.Α.
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τα Βϋ /14-6-2013).
Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το
οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι
Ενότθτα Ξαςτοριάσ
Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ
Διοικθτικοφ Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
1. Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ
Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.
2. Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι
μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.
3. Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.
4. Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.
5. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.
Ψα ζξοδα μεταφοράσ και όλεσ οι νόμιμεσ κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν
τον μεταφορζα

5.2

1.

2.

3.

Κιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου – Κυρϊςεισ – Ευκφνεσ - Υποχρεϊςεισ.

5.2.1. Σ ανάδοχοσ κθρφςςεται υποχρεωτικά ζκπτωτοσ από τθ ςφμβαςθ και από κάκε δικαίωμα που
απορρζει από αυτιν, με απόφαςθ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου
οργάνου, εφόςον δεν φορτϊςει, παραδϊςει ι αντικαταςτιςει τα ςυμβατικά υλικά ι δεν επιςκευάςει ι
ςυντθριςει αυτά μζςα ςτον ςυμβατικό χρόνο ι ςτον χρόνο παράταςθσ που του δοκεί, ςφμφωνα με όςα
προβλζπονται ςτο άρκρο 206 του ν. 4412/2016 και τθν παροφςα.
Δεν κθρφςςεται ζκπτωτοσ όταν ςυντρζχουν λόγοι ανωτζρασ βίασ.
Χτον οικονομικό φορζα που κθρφςςεται ζκπτωτοσ από τθν ςφμβαςθ, επιβάλλονται, με απόφαςθ του
αποφαινόμενου οργάνου, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί
τον ανάδοχο προσ παροχι εξθγιςεων, ακροιςτικά, οι παρακάτω κυρϊςεισ:
α) ολικι κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ,
β) να επιβλθκεί ο προβλεπόμενοσ από το άρκρο 74 του ν. 4412/2016 αποκλειςμόσ του αναδόχου από τθ
ςυμμετοχι του ςε διαδικαςίεσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
5.2.2. Ευκφνεσ υποχρεϊςεισ αναδόχων
Κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ μακθτϊν. Ψο μεταφορικό μζςο λεωφορείο, Δ. Χ.
επιβατικό ( κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ από τα κακοριςμζνα μζρθ. Χε περίπτωςθ που προςωρινά ι
και οριςτικά αυτό δεν είναι δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχοσ οφείλει να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι
και τουσ γονείσ και να οριςκεί νζο ςθμείο επιβίβαςθσ και αποβίβαςθσ,.
Σ χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτα δυνατόσ και ο ανάδοχοσ
πρζπει να δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι ςτθν ακρίβεια τθσ τιρθςθσ του ωραρίου, γιατί από αυτιν εξαρτάται θ
ζγκαιρθ ζναρξθ των μακθμάτων και θ αςφαλισ και απρόςκοπτθ μεταφορά των μακθτϊν.
Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα.
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5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.
13.

14.
15.

16.

17.

Ψα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό και ςτο
πίςω μζροσ του αυτ/του τθ λζξθ «ΣΧΟΛΛΚΟ».
Τλα τα οχιματα που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν οπωςδιποτε ηϊνεσ
αςφαλείασ, ειδικότερα τα λεωφορεία που κα μεταφζρουν τουσ μακθτζσ, πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ
αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ υπ’ αρικμ. Α-ΣΛΞ. 61368/6146 Ω.Α. (Φ.Ε.Ξ Β’ 1894/22-12-04), από
τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005) καταργείται θ υπ’ αρικμ. ΧΨ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’ αρικμ.
Α-ΣΛΞ 51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 1442) απόφαςθ του Ωπουργοφ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα
«Διατάξεισ περί εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν αςφαλείασ αυτοκινιτων που μεταφζρουν μακθτάσ και νιπια»),
εκτόσ και αν θ εν λόγω απόφαςθ τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και
κα κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Κ.Ο.Κ.
Σ ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά τισ
ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.
Σι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ να είναι ςυνεργάςιμοι, να ςυμπεριφζρνονται με ευγζνεια ςτουσ
μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολικϊν μονάδων ι των αναπλθρωτϊν τουσ,
κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα είναι θ αρμόηουςα, από κάκε
άποψθ.
Σι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λάβουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, που
προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα τυχόν
εμφανιηόμενα κζματα. Υροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται από ςυμπεριφορά μακθτϊν και
επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθν Ανακζτουςα Αρχι και
ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολικισ μονάδασ, ϊςτε να γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται
περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ καλζσ ςχζςεισ ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων
μεταφοράσ.
Σι ςυνοδοί που χρθςιμοποιοφνται από τουσ αναδόχουσ, όπου αυτό προβλζπεται από το δρομολόγιο,
οφείλουν να είναι ενιλικα άτομα που θ φυςικι τουσ κατάςταςθ και θ κατάςταςθ τθσ υγείασ τουσ, τουσ
επιτρζπουν να αςκιςουν τα κακικοντα του ςυνοδοφ.. Επίςθσ οφείλουν να μθ ζχουν καταδικαςτεί για
αδικιματα αςυμβίβαςτα με τον ρόλο τουσ.. Ειδικότερα για τουσ ςυνοδοφσ ΑΠΕΑ, αν από τθν κατάςταςθ
του μεταφερομζνου μακθτι υφίςταται ανάγκθ, πρζπει να υπάρχει αντίςτοιχθ προχπθρεςία ςε παρόμοια
κζςθ
Ξάκε λεωφορείο ι άλλο όχθμα, κφριο ι εφεδρικό, που κα χρθςιμοποιείται από τον ανάδοχο για το ζργο
τθσ μεταφοράσ, πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για ατυχιματα και
υλικζσ ηθμίεσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και
για υλικζσ ηθμίεσ. Θ διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να καλφπτει τον ςυμβατικό χρόνο τθσ
ςφμβαςθσ μεταφοράσ. Ψα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ
κακόλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.. Ζκαςτοσ ανάδοχοσ εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά
οχιματα, που κα χρθςιμοποιιςει, κα ζχουν τουλάχιςτον τθν προβλεπόμενθ από τον νόμο ελάχιςτθ
αςφαλιςτικι κάλυψθ για ςωματικζσ βλάβεσ επιβαινόντων και τρίτων και για υλικζσ ηθμίεσ τρίτων.
Ψθν ευκφνθ των μακθτϊν και μακθτριϊν από τθ ςτιγμι τθσ παραλαβισ για επιβίβαςι τουσ ςτο
μεταφορικό μζςο, μζχρι τθν αποβίβαςθ για παράδοςι τουσ ςτα ςυμφωνθμζνα ςθμεία-ςτάςεισ, ζχει ο
οδθγόσ και ο/θ ςυνοδόσ του οχιματοσ.
Ζκαςτοσ ανάδοχοσ ευκφνεται για τουσ μακθτζσ και μακιτριεσ, ποινικά και αςτικά, για τυχόν
τραυματιςμοφσ, όςο αυτοί βρίςκονται μζςα ςτα λεωφορεία και λοιπά οχιματα, αλλά και κατά τθν
επιβίβαςθ και αποβίβαςι τουσ
Σι ανάδοχοι κα είναι υπεφκυνοι για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει να
εφαρμόηουν όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ.
Χε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ αναδόχουσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο για οποιαδιποτε
λόγο, για το οποίο ζχει υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά, τότε
αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ να ενθμερϊςει τθν Ανακζτουςα Αρχι, τον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και,
όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των μακθτϊν που μεταφζρει. Θ ειδοποίθςθ αυτι δεν απαλλάςςει τον
ανάδοχο από τθσ προβλεπόμενεσ από τθν ςφμβαςθ κυρϊςεισ..
Ψα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον προβλεπόμενο
τεχνικό ζλεγχο οχθμάτων ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ.
Απαγορεφεται θ, με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, δρομολογίων από
τον ανάδοχο ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ μακθτζσ κακϊσ και θ απαίτθςθ
καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ.
Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςο του παρόντοσ άρκρου, όςο και των άλλων άρκρων τθσ
διακιρυξθσ, επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ ι και ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ
διαδικαςίασ καταγγελίασ τθσ ςυμβάςεωσ και των εξ’ αυτισ απορρεουςϊν ςυνεπειϊν.
Ο ανάδοχοσ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ, απζναντι ςτο Νόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι, για τθν τιρθςθ
των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ.
Αν αποδεδειγμζνα δεν τθρθκοφν οι ςυμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε θ ανακζτουςα Αρχι δφναται
να επιβάλει μονομερϊσ ςτον ανάδοχο ποινικι ριτρα, θ οποία ιςοδυναμεί τουλάχιςτον με το ιμιςυ του
θμερθςίου κόςτουσ του δρομολογίου, ςτο οποίο εμφανίςτθκε θ παράβαςθ. Θ βαρφτθτα τθσ παράβαςθσ
των όρων κα κακορίςει και το τελικό φψοσ τθσ ποινικισ ριτρασ. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παραβάςεισ:
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18.

19.

20.

21.

Χρθςιμοποίθςθ ακατάλλθλου λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςε αντικατάςταςθ, δικαιολογθμζνθ ι μθ,
εγκεκριμζνου οχιματοσ ι όταν δεν διακζτουν κζςεισ τα οχιματα για όλουσ τουσ μακθτζσ.
 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτθν αφετθρία του ι/και ςτο
ςχολείο το πρωί.
 Αδικαιολόγθτθ κακυςτζρθςθ άφιξθσ λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ ςτο ςχολείο για τθν επιςτροφι
των μακθτϊν, το μεςθμζρι ι το απόγευμα.
 Πθ τιρθςθ τθσ ςυγκεκριμζνθσ διαδρομισ του λεωφορείου ι άλλου οχιματοσ και των ςτάςεων, εκτόσ
από τεκμθριωμζνεσ περιπτϊςεισ ανωτζρασ βίασ.
 Απαράδεκτθ ςυμπεριφορά του οδθγοφ ι ςυνοδοφ ςτουσ μακθτζσ, γονείσ και εκπαιδευτικοφσ.
 Απουςία ςυνοδοφ από τθ διαδρομι.
 Πεταφορά προςϊπων, που δεν δικαιοφνται να μεταφερκοφν.
Χε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, ο ανάδοχοσ κθρφςςεται ζκπτωτοσ, με
απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου και θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ
τθσ Υεριφζρειασ.
Χε περίπτωςθ που ο ανάδοχοσ δεν πραγματοποιιςει δρομολόγιο αδικαιολογιτωσ, τότε πζραν τθσ μθ
απόδοςθσ ςε αυτό του κόςτουσ του δρομολογίου, επιβαρφνεται με το ςφνολο των εξόδων που κα
πραγματοποιιςει θ Υεριφζρεια για τθν αναπλιρωςθ του δρομολογίου και ωσ ποινικι ριτρα επιβάλλεται
ςε αυτόν τουλάχιςτον το ιμιςυ του κόςτουσ του δρομολογίου. Χε περίπτωςθ που θ μθ πραγματοποίθςθ
αδικαιολογιτωσ περιςςοτζρων από πζντε (5) δρομολογίων του τμιματοσ ςυνολικά ο ανάδοχοσ
κυριςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ με απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου και θ εγγφθςθ καλισ
εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ Υεριφζρειασ .
Θ είςπραξθ των προςτίμων γίνεται με παρακράτθςθ από τα οφειλόμενα ςτον ανάδοχο ι, ςε περίπτωςθ
ανεπάρκειασ ι ζλλειψθσ αυτοφ, με ιςόποςθ κατάπτωςθ τθσ εγγφθςθσ καλισ εκτζλεςθσ, εφόςον ο
ανάδοχοσ δεν κατακζςει το απαιτοφμενο ποςό.
Χε περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων, το πρόςτιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά ςε όλα τα μζλθ τθσ
ζνωςθσ.

5.3

Διοικθτικζσ προςφυγζσ κατά τθ διαδικαςία εκτζλεςθσ των ςυμβάςεων.

Σ ανάδοχοσ μπορεί κατά των αποφάςεων που επιβάλλουν ςε βάροσ του κυρϊςεισ, δυνάμει των όρων των
άρκρων 5.2 (Ξιρυξθ οικονομικοφ φορζα εκπτϊτου - Ξυρϊςεισ), 6.1. (Χρόνοσ παράδοςθσ υλικϊν), 6.4.
(Απόρριψθ ςυμβατικϊν υλικϊν – αντικατάςταςθ), μζςα ςε ανατρεπτικι προκεςμία τριάντα (30) θμερϊν
από τθν θμερομθνία που ζλαβε γνϊςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Επί τθσ προςφυγισ, αποφαςίηει το
αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, φςτερα από γνωμοδότθςθ του αρμόδιου ςυλλογικοφ οργάνου.
Θ εν λόγω απόφαςθ δεν επιδζχεται προςβολι με άλλθ οποιαςδιποτε φφςεωσ διοικθτικι προςφυγι.

6.
6.1

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΣΕΛΕΗ.
Χρόνοσ εκτζλεςθσ παροχισ υπθρεςίασ.

6.1.1. Σ ςυμβατικόσ χρόνοσ μπορεί να παρατείνεται, πριν από τθ λιξθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ χρόνου
παράδοςθσ, υπό τισ προχποκζςεισ του άρκρου 206 του ν. 4412/2016 με μζριμνα τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
6.1.2. Εάν λιξει ο ςυμβατικόσ χρόνοσ παράδοςθσ, χωρίσ να υποβλθκεί εγκαίρωσ αίτθμα παράταςθσ ι, εάν
λιξει ο παρατακείσ, κατά τα ανωτζρω, χρόνοσ, χωρίσ να ολοκλθρωκεί το ςυμβατικό ζργο, ο ανάδοχοσ
κθρφςςεται ζκπτωτοσ.

6.2

Δικαιϊματα προαίρεςθσ.

Θ ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το δικαίωμα προαίρεςθσ που δε μπορεί ςυνολικά να υπερβαίνει το 40% του
προχπολογιςμοφ τθσ διακιρυξθσ, ςφμφωνα με τθν πρόβλεψθ του άρκρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2ςτ τθσ Ξ.Ω.Α.
υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013). που αναλφεται ωσ κατωτζρω:
 Ζωσ και το 20% του προχπολογιςμοφ κάκε τμιματοσ του διαγωνιςμοφ για τθν τροποποίθςθ των
υφιςτάμενων δρομολογίων (δθλαδι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι
διαδρομισ που οφείλεται ςτθν ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ ι ςε κάποια απρόβλεπτθ ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων),
όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.
 Θ δυνατότθτα χρονικισ παράταςθσ του αντικειμζνου τθσ ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου κάκε τμιματοσ, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ
μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν
Ψα παραπάνω δικαιϊματα προαίρεςθσ αςκοφνται με απόφαςθ του αρμοδίου οργάνου τθσ ανακζτουςασ
αρχισ.
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6.3

Λοιποί όροι

1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν
κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχοσ
παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ
κατάργθςθσ ι ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και
ενδεχομζνωσ καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι
υποχρζωςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου.
2. Χτισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων ο ανάδοχοσ ι οι
ανάδοχοι των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο
ςυγχρονιςμό τθν άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον τελικό
προοριςμό τουσ.
3. Επειδι ο παρϊν διαγωνιςμόσ διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ
ςχολικισ περιόδου, μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ οικείασ ςφμβαςθσ, αυτι μπορεί να τροποποιθκεί
αναλόγωσ, με μονομερι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία
αυτϊν, όπωσ αυτά κα διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με ςχετικι
επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ
εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν, τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα
Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
4. Σ ανάδοχοσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και εξίςου
κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι
αντικατάςταςθ κάκε μεταφορικοφ μζςου που για οποιαδιποτε λόγο ι αιτία κα ματαίωνε τθν ακριβι
και κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου. Χε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότθσ
βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των παιδιϊν με τθ χριςθ του προςφορότερου μζςου (ταξί κλπ.).
5. Ψα δρομολόγια των μεταφορικϊν μζςων κα τροποποιοφνται όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι
μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ. Ψυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τα δρομολόγια, τθν ϊρα
αναχϊρθςθσ και επιςτροφισ κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του ζτουσ, κα γίνονται μόνο
από τθν Ανακζτουςα Αρχι και φςτερα από ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του ςχολείου , τουσ
γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί ςφμφωνα με τουσ όρουσ
τθσ παροφςθσ.
6. Σε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι
εκτζλεςθ του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτον Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ,
αφοφ ελζγξει τθν ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν
Ανακζτουςα Αρχι, τθν επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.
7. Για ότι τυχόν δεν προβλζπεται ςτθν παροφςα, ιςχφουν οι ςχετικζσ διατάξεισ του ν. 4412/2016 και οι
λοιπζσ ςχετικζσ διατάξεισ, που διζπουν τθ διενζργεια του παρόντοσ διαγωνιςμοφ.

Ο Ρεριφερειάρχθσ Δυτικισ Μακεδονίασ

Κεόδωροσ Καρυπίδθσ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑΣΑ

ΡΑΑΤΘΜΑ Α – Αναλυτικι Ρεριγραφι Φυςικοφ και Οικονομικοφ Αντικειμζνου τθσ Σφμβαςθσ

Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μεταφορά μακθτϊν από τον ανάδοχο των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ
και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2017 – 2018 από τον τόπο κατοικίασ τουσ προσ τισ
ςχολικζσ μονάδεσ που φοιτοφν και αντίςτροφα, εκτελϊντασ τα δρομολόγια που αναφζρονται ςε κάκε
Σμάδα του Υαραρτιματοσ Β, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, το οποίο αποτελεί
αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
Θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ ανζρχεται ςτο ποςό των 1.104.002,69€ ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΥΑ 24
% (προχπολογιςμόσ χωρίσ ΦΥΑ και χωρίσ δικαίωμα προαίρεςθσ: 635.954,90€ δικαίωμα προαίρεςθσ:
254.381,96€, ςφνολο προχπολογιςμοφ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ: 890.324,25€
ΦΥΑ : 213.677,94€ ).

Θ ςφμβαςθ υπογράφεται μεταξφ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ και του αναδόχου βάςει τθσ
κατακυρωτικισ απόφαςθσ και των λοιπϊν ςτοιχείων τθσ τεχνικισ και οικονομικισ προςφοράσ και τθσ
διακιρυξθσ.
Σ χρόνοσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ αρχίηει από τθν υπογραφι τθσ και λιγει ςτισ 31/08/2018, με
δυνατότθτα παράταςθσ μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν ι
ςφμφωνα με κείμενθ νομοκεςία περί παρατάςεων των ςχολικϊν δρομολογίων , με αντίςτοιχθ αφξθςθ του
ςυμβατικοφ αντικειμζνου υπό τουσ αυτοφσ όρουσ και ςυμφωνίεσ, με μονομερι ζγγραφθ διλωςθ του
Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ, απευκυνόμενοσ ςτον μεταφορζα εγκαίρωσ και προ τθσ λιξεωσ τθσ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β – ομάδεσ –τμιματα δρομολογίων

ΡΑΑΤΘΜΑ Β.
ΟΜΑΔΕΣ – ΤΜΘΜΑΤΑ ΔΟΜΟΛΟΓΛΩΝ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΟΜΑΔΑ 1 : Δρομολόγια με Λεωφορεία για τθν μεταφορά μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ, χωρικισ αρμοδιότθτασ Διμων Νεςτορίου - Αργουσ Ορεςτικοφ.

Τόποσ
παραλαβισ

Στάςεισ

Τόποσ
προοριςμοφ

Δθμοτικό

Γυμνάςιο

Λφκειο

Σφνολο

Εντόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εντόσ πόλεωσ Μεγάλθ
κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μεγάλθ
κλίςθ

Σφνολο

Δρομολόγιο μονό ι με επιςτροφι

Ρροβλεπόμενεσ θμζρεσ μεταφοράσ

Ωρα αφιξθσ

Ωρα αναχϊρθςθσ

Συνοδόσ

Αρικμόσ δρομολογίων ςτθν ςφμβαςθ

Θμεριςιο Κόςτοσ Ρροχπολογιςμοφ
(χωρίσ ΦΡΑ) με τυχόν δαπάνθ
ςυνοδοφ

Ετιςιο Κόςτοσ Ρροχπολογιςμοφ
(χωρίσ ΦΡΑ) με τυχόν δαπάνθ
ςυνοδοφ

.1

Ξαλοχϊρι

Ξρανοχϊρι

Ρεςτόριο

--

9

7

7

23

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

18

14,4

32,4

Πε
επιςτροφι

175

08:10

14:00

ΡΑΛ

1

89,10

15.592,50

2.

Γζρμασ

Γυμνάςιο
ΒογατςικοφΒογατςικό

Δθμοτικό
Χχολείο
Ξωςταραηίου

--

18

11

--

29

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

33,8

--

33,8

Πε
επιςτροφι

175

08:10

13.15

ΡΑΛ

1

75,88

13.279,00

.3

Δθμοτικό
Χχολείο
Ξωςταραηίου

Βογατςικό

--

9

--

--

9

Πικρό

--

--

6

--

6

Πονό

175

--

16:00

ΡΑΛ

1

22,45

3.928,75

.4

Αμπελόκθποι

ΠθλίτςαΔθμοτικό Χχολ.
Ξωςταραηίου

Γυμνάςιο
Βογατςικοφ

--

11

25

--

36

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

21,4

--

21,4

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14.00

ΡΑΛ

1

56,72

9.926,00

Γζρμασ

ΒογατςικόΞωςταραηι
(Αμπελόκθποι Πθλίτςα .4)

4ον Δθμ.
Χχολ.Γυμνάςια-ΓΕΟΕΥΑΟ Αργουσ
Σρεςτικοφ

--

--

4

35

39

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

55,7

--

55,7

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΡΑΛ

1

118,22

20.688,50

Αρικμόσ μεταφερομζνων
μακθτϊν

.5

Ρροςφορότερο μεταφορικό μζςο
(Λεωφορείο - Μικρό Λεωφορείο)

Α/Α

Νθπιαγωγείο

Σχολικό Ετοσ 2017 - 2018

Εμφορτα Χιλιόμετρα
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.6

Αςπροκκλθςιά

Αμπελοχϊρι

ΔΧ-ΓυμνάςιαΓΕΟ-ΕΥΑΟ
Αργουσ

--

6

10

15

31

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

12,2

11,4

23,6

Πε
επιςτροφι

ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΡΟΑΛΕΣΘΣ 40% (εωσ 20% + 3μθνθ παράταςθ)
:
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ :
ΦΡΑ 24% :
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ + ΦΡΑ :
ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (2% του προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ + δικαιϊματα προαίρεςθσ) :

175

8:10

14:00

ΡΑΛ

1

70,51

12.339,25

30.301,60 €
75.754,00 €
25.453,34 €
131.508,94 €
2.121,11 €
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΟΜΑΔΑ 2 : Δρομολόγια με Λεωφορεία για τθν μεταφορά μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ , χωρικισ αρμοδιότθτασ Διμου Καςτοριάσ.

Στάςεισ

Τόποσ
προοριςμοφ

Δθμοτικό

Γυμνάςιο

Λφκειο

Σφνολο

Εντόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εντόσ πόλεωσ Μεγάλθ
κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μεγάλθ
κλίςθ

Σφνολο

Δρομολόγιο μονό ι με επιςτροφι

Ρροβλεπόμενεσ θμζρεσ μεταφοράσ

Ωρα αφιξθσ

Ωρα αναχϊρθςθσ

Συνοδόσ

Αρικμόσ δρομολογίων ςτθν ςφμβαςθ

Θμεριςιο Κόςτοσ Ρροχπολογιςμοφ
(χωρίσ ΦΡΑ) με τυχόν δαπάνθ
ςυνοδοφ

Ετιςιο Κόςτοσ Ρροχπολογιςμοφ
(χωρίσ ΦΡΑ) με τυχόν δαπάνθ
ςυνοδοφ

Βζργα

ΒαςιλειάδαΠελιςςότοποσΧταυροπόταμοσΟικιά

Γυμνάςιο,
Δθμοτικό
Χχολείο και
Ρθπιαγωγείο
Ξορθςοφ

--

29

6

--

35

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

36,2

8

44,2

Πε
επιςτροφι

175

8:10

13.15

ΡΑΛ

1

101,05

17.683,75

Ξλειςοφρα

ΒζργαΒαςιλειάδα-ΟικιάΔθμοτικό Χχολείο
και Γυμνάςιο
Ξορθςου-Ξορθςόσ

ΓΕΟ-ΕΥΑΟ
Ξαςτοριάσ

--

1

10

44

55

Πεγάλο
Οεωφορείο

4

--

53

20,8

77,8

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14.00

ΤΧΛ

1

195,93

34.287,75

.3

Πελιςςότοποσ

ΧταυροπόταμοσΦωτεινιΠεταμόρφωςθΨοιχιό

ΕΥΑΟ
Ξαςτοριάσ-1ον
Γυμνάςιο-ΓΕΟ
Ξαςτοριάσ

--

--

1

46

47

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

53

--

53

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΤΧΛ

1

97,94

17.139,50

.4

Ψοιχιό

Φωτεινι

Γυμνάςιο
Παυροχωρίου

--

--

15

--

15

Πικρό
Οεωφορείο

--

--

25,2

--

25,2

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΤΧΛ

1

36,29

6.350,75

Αρικμόσ μεταφερομζνων
μακθτϊν

Α/Α

.1

.2

Ρροςφορότερο μεταφορικό μζςο
(Λεωφορείο - Μικρό Λεωφορείο)

Τόποσ
παραλαβισ

Νθπιαγωγείο

Σχολικό Ετοσ 2017 - 2018

Εμφορτα Χιλιόμετρα
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.5

Αυγι

Γυμνάςιο
ΥενταβρφςουΥεντάβρυςοσΨςάκωνθ

Δθμοτικό
Χχολείο
Χιλιοδζνδρου

--

33

1

--

34

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

9,9

--

9,9

Πονό

175

8:10

--

ΡΑΛ

1

29,64

5.187,00

.6

Υοριά

ΔΧ ΧιλιοδζνδρουΧιλιόδενδροΨςάκωνθ

Γυμνάςιο
Υενταβρφςου

--

21

32

--

53

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

18,2

--

18,2

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΡΑΛ

1

56,72

9.926,00

.7

ΔΧ
Χιλιοδζνδρου

Υοριά-ΨςάκωνθΥεντάβρυςο

Αυγι

--

44

--

--

44

Πεγάλο
Οεωφορείο

--

--

14,7

--

14,7

Πονό

175

--

13.15

ΡΑΛ

1

34,66

6.065,50

.8

ΔΧ
Χιλιοδζνδρου

Υοριά-Ψςάκωνθ

Υεντάβρυςο

--

9

--

--

9

Πικρό
Οεωφορείο

--

--

11,5

--

11,5

Πονό

175

--

16.15

ΡΑΛ

1

22,45

3.928,75

.9

Υεντάβρυςοσ

ΨςάκωνθΧιλιόδενδρο

ΓΕΟ-ΕΥΑΟ
Ξαςτοριάσ

--

--

--

38

38

Πεγάλο
Οεωφορείο

4

--

34,2

--

38,2

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΤΧΛ

1

81,23

14.215,25

Πελάσ

Πακροχϊρι-Αγιοσ
ΑντϊνιοσΡ.ΣικιςμόσΓυμνάςιο
Πανιάκων

ΓΕΟ-ΕΥΑΟ
Ξαςτοριάσ

--

--

8

11

19

Πικρό
Οεωφορείο

4

--

93

--

97

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΤΧΛ

1

129,75

22.706,25

Αγία Ξυριακι

ΡθπιαγωγείοΔθμοτικό
Χχολείο Γυμνάςιο
Σινόθσ - ΓΕΟ
Πες/μίασ

--

3

3

8

14

Πικρό
Οεωφορείο

--

--

7,4

16,4

23,8

Πε
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΡΑΛ

1

52,23

9.140,25

.10

.11

Λεροπθγι
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.12

Διποταμία

Χιονάτο-ΥτεριάΓυμνάςιο ΣινόθσΑγία Ξυριακι-ΓΕΟ
και Γυμνάςιο
Πεςοποταμίασ

ΓΕΟ-ΕΥΑΟ
Ξαςτοριάσ

--

--

9

24

33

Πεγάλο
Οεωφορείο

4

--

64,5

9,5

78

Πε
επιςτροφι

ΔΛΚΑΛΩΜΑΤΑ ΡΟΑΛΕΣΘΣ 40% (εωσ 20% + 3μθνθ παράταςθ)
:
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ :
ΦΡΑ 24% :
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ + ΦΡΑ :
ΕΓΓΥΘΣΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ (2% του προχπολογιςμοφ με ΦΡΑ + δικαιϊματα προαίρεςθσ) :

175

8:10

14:00

ΤΧΛ

1

161,45

28.253,75

69.953,80 €
174.884,50 €
58.761,19 €
303.599,49 €
4.896,77 €
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ΡΑΑΤΘΜΑ Β. ΟΜΑΔΑ 3: ΤΜΘΜΑΤΑ 1- 90 Δρομολόγια με Λεωφορεία - Μικρά Λεωφορεία - Δ.Χ. επιβατικά (ΤΑΞΛ) για τθν μεταφορά μακθτϊν Α/κμιασ και Β/κμιασ Εκπ/ςθσ ςε ςχολικζσ μονάδεσ , χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ
Καςτοριάσ.
Σχολικό Ετοσ 2017 - 2018

Δθμοτικό

Γυμνάςιο

Λφκειο

Σφνολο

Ρροςφορότερο μεταφορικό μζςο
(Λεωφορείο - Μικρό ΛεωφορείοΔ.Χ. Επιβατικό)

Εντόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εντόσ πόλεωσ Μεγάλθ κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μικρι κλίςθ

Εκτόσ πόλεωσ Μεγάλθ κλίςθ

Σφνολο

Δρομολόγιο μονό ι με επιςτροφι

Ρροβλεπόμενεσ θμζρεσ μεταφοράσ

Ωρα αφιξθσ

Ωρα αναχϊρθςθσ

Συνοδόσ

Μζγιςτο Κόςτοσ Ρροχπολογιςμοφ
με τθν τυχόν δαπανθ του ςυνοδοφ

Αρικμόσ δρομολογίων ςτθν
ςφμβαςθ

Ρροχπολογιςμόσ τμιματοσ με
Δικαιϊματα προαίρεςθσ 40% (εωσ
20% + 3 μθνθ παράταςθ)

Απαιτοφμενθ Εγγυθτικι επιςτολι
Συμμετοχισ (2% του
προχπολογιςμοφ χωρίσ ΦΡΑ)

Ρροχπολογιςμόσ τμιματοσ
ςτθν διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ

Νθπιαγωγείο

Αρικμόσ μεταφερομζνων
μακθτϊν

1

Βυςςινιά

1ο και 2ο
Γυμνάςιο
Καςτοριάσ

--

--

4

--

4

ΤΑΧΛ

--

--

7,3

5,2

12,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

14:00

ΠΧΛ

27,17

1

4.754,75 €

5.895,89 €

8.254,25 €

133,13 €

2

Κρανοχϊρι

Νθπ.
Νεςτορίου

3

--

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

4,5

4

8,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:00

ΠΧΛ

23,28

1

4.074,00 €

5.051,76 €

7.072,46 €

114,07 €

3

Σιδθροχϊρι

9ο Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

--

4

--

--

4

ΤΑΧΛ

--

--

4,8

4,9

9,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

15:00

ΠΧΛ

24,56

1

4.298,00 €

5.329,52 €

7.461,33 €

120,34 €

4

Σιδθροχϊρι

1ο Γυμνάςιο
Καςτοριάσ

--

--

2

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

4,8

4,9

9,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

14:00

ΠΧΛ

24,56

1

4.298,00 €

5.329,52 €

7.461,33 €

120,34 €

Κρυςταλλοπθγι

Νζοσ Οικιςμόσ
(ανταπόκριςθ
με ΚΤΕΛ για 3ο
ΓΕΛ και
Γυμνάςιο
Μανιάκων)

--

--

2

2

4

ΤΑΧΛ

--

--

7,5

10

17,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

14:00

ΠΧΛ

35,18

1

6.156,50 €

7.634,06 €

10.687,68 €

172,38 €

Α/Α

5

Τόποσ
παραλαβισ

Στάςεισ

Τόποσ
προοριςμοφ

Εμφορτα Χιλιόμετρα

Άνευ ΦΡΑ

Με ΦΡΑ
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6

Ρράςινο

7

Νζοσ Οικιςμόσ
(ανταπόκριςθ
με ΚΤΕΛ για 3ο
ΓΕΛ και
Γυμνάςιο
Μανιάκων)

8

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

9

Κάτω Μελάσ

10

Μακροχϊρι

Κϊτασ

Μακροχϊρι

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ
(ανταπόκριςθ
με ΚΤΕΛ για 3ο
ΓΕΛ και
Γυμνάςιο
Μανιάκων)

--

2

1

1

4

ΤΑΧΛ

--

--

15,5

--

15,5

Μονό

175

8:00

--

Κϊτασ

--

--

1

1

2

ΤΑΧΛ

--

--

2,3

8

10,3

Μονό

175

--

ΠΧΛ

14,65

1

2.563,75 €

3.179,05 €

4.450,67 €

71,79 €

14:00

12,88

1

2.254,00 €

2.794,96 €

3.912,94 €

63,11 €

14,18

1

2.481,50 €

3.077,06 €

4.307,88 €

69,48 €

Ρράςινο

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

15

--

15

Μονό

175

--

(Δευτ.
Τετ.
Ραρ.
12:45)
(Τρ.
Ρε.
13:30)

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

--

3

--

--

3

TAXI

--

--

12,7

--

12,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

16:00

ΠΧΛ

26,26

1

4.595,50 €

5.698,42 €

7.977,79 €

128,67 €

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

--

3

--

--

3

TAXI

--

--

8,8

--

8,8

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

16:00

ΠΧΛ

22,71

1

3.974,25 €

4.928,07 €

6.899,30 €

111,28 €
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11

Νίκθ

Μελάνκιο

Δθμοτικό
Σχολείο,
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Νεςτορίου

12

Βράχοσ

Νίκθ,
Μελάνκιο

Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Νεςτορίου

--

3

1

--

4

TAXI

--

--

--

18

18

Με
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΠΧΛ

37,80

1

6.615,00 €

8.202,60 €

11.483,64 €

185,22 €

13

Άνω Μελάσ

Μακροχϊρι,
Άγιοσ Αντϊνιοσ

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

--

4

--

--

4

TAXI

--

--

22,7

--

22,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

12:45

ΠΧΛ

42,90

1

7.507,50 €

9.309,30 €

13.033,02 €

210,21 €

14

Βογατςικό

Νθπ.
Κωςταραηίου

1

--

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

6

--

6

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:00

ΠΧΛ

20,16

1

3.528,00 €

4.374,72 €

6.124,61 €

98,78 €

15

Κρυςταλλοπθγι
Φλϊρινασ

Νθπ. Νζου
Οικιςμοφ

2

--

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

7,5

10

17,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:00

ΠΧΛ

35,18

1

6.156,50 €

7.634,06 €

10.687,68 €

172,38 €

16

Μθλίτςα

Εςπερινό
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Καςτοριάσ

--

--

2

1

3

ΤΑΧΛ

--

--

23

--

23

Με
Eπιςτροφι

175

18:20

22:00

ΠΧΛ

43,47

1

7.607,25 €

9.432,99 €

13.206,19 €

213,00 €

17

Καςτοριά

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

12,6

--

12,6

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

26,17

1

4.579,75 €

5.678,89 €

7.950,45 €

128,23 €

18

Κορθςόσ

Μαυροχϊρι

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

3

-

--

3

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

18,8

--

18,8

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

35,53

1

6.217,75 €

7.710,01 €

10.794,01 €

174,10 €

19

Χιλιόδενδρο

Άργοσ Ορεςτικό

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

9,5

--

9,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

23,35

1

4.086,25 €

5.066,95 €

7.093,73 €

114,42 €

20

Σταυροπόταμοσ

Ρολυκάρπθ

Σχολείο
Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ

--

--

2

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

19,7

--

19,7

Με
Eπιςτροφι

175

17:00

21:00

ΠΧΛ

37,23

1

6.515,25 €

8.078,91 €

11.310,47 €

182,43 €

Φωτεινι

--

--

3

2

5

5 κζςιο
και άνω
ΤΑΧΛ

--

--

--

13,8

13,8

Με
επιςτροφι

175

8:10

14:00

ΟΧΛ

43,68

1

7.644,00 €

9.478,56 €

13.269,98 €

214,03 €

40

17PROC002021259 2017-09-29

21

Κάτω Μελάσ

Μακροχϊρι

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

--

3

--

--

3

TAXI

--

--

12,7

--

12,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

(Δευτ.
Τετ.
Ραρ.
12:45)
(Τρ.
Ρε.
13:30)

--

--

--

1

1

ΤΑΧΛ

--

--

5

6

11

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

14:00

ΠΧΛ

25,97

1

4.544,75 €

5.635,49 €

7.889,69 €

127,25 €

ΠΧΛ

26,26

1

4.595,50 €

5.698,42 €

7.977,79 €

128,67 €

22

Δενδροχϊρι

ΓΕΛ
Μεςοποταμίασ
(Ανταπόκριςθ
ΚΤΕΛ για ΕΡΑΛ
Καςτοριάσ)

23

Τςάκωνθ

Νθπ.
Ρενταβρφςου

2

--

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

3,3

--

3,3

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

16:00

ΠΧΛ

17,70

1

3.097,50 €

3.840,90 €

5.377,26 €

86,73 €

24

Χλόθ, Μ.
Κουντουρά

6ο Νθπ.
Καςτοριάσ

1

--

--

--

1

ΤΑΧΛ

2

--

--

--

1,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

13:00

ΠΧΛ

16,70

1

2.922,50 €

3.623,90 €

5.073,46 €

81,83 €

25

Αγία Άννα

Δθμοτικό
Σχολείο,
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Νεςτορίου

--

2

1

1

4

ΤΑΧΛ

--

--

5

2

7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

14:00

ΠΧΛ

21,49

1

3.760,75 €

4.663,33 €

6.528,66 €

105,30 €

26

Λικιά

Νθπ. Κορθςοφ

2

--

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

3,5

--

3,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

16:00

ΠΧΛ

17,89

1

3.130,75 €

3.882,13 €

5.434,98 €

87,66 €

27

Άγιοσ Νικόλαοσ

Γυμνάςιο
Κορθςοφ

--

--

1

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

2,5

--

2,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

14:00

ΠΧΛ

16,98

1

2.971,50 €

3.684,66 €

5.158,52 €

83,20 €
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28

Αυγι

Χιλιόδενδρο
(Επιςτροφι
από Γυμν.
Ρενταβρφςου)

ΕΡΑΛ και ΓΕΛ
Άργουσ
Ορεςτικοφ

--

--

--

4

4

ΤΑΧΛ

--

--

14,7

--

14,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

14:00

ΠΧΛ

28,08

1

4.914,00 €

6.093,36 €

8.530,70 €

137,59 €

29

Λεροπθγι

Φλατςάτα,
Οινόθ

Δθμοτικό
Σχολείο Οινόθσ

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

10,8

1,5

12,3

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

12:40

ΠΧΛ

26,21

1

4.586,75 €

5.687,57 €

7.962,60 €

128,43 €

30

Άνω Ρτεριά

Κάτω Ρτεριά,
Οινόθ

Δθμοτικό
Σχολείο Οινόθσ

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

4,7

--

4,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

16:00

ΠΧΛ

20,27

1

3.547,25 €

4.398,59 €

6.158,03 €

99,32 €

--

2

1

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

5

10,4

15,4

Μονό

175

8:00

--

ΠΧΛ

15,65

1

2.738,75 €

3.396,05 €

4.754,47 €

76,69 €

31

Νόςτιμο

4ο Δθμοτικό
Σχολείο
Άργουσ
Ορεςτικοφ, 1ο
Γυμνάςιο
Άργουσ
Ορεςτικοφ

32

4ο Δθμοτικό
Σχολείο Άργουσ
Ορεςτικοφ

Νόςτιμο

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

5

10,4

15,4

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

15,65

1

2.738,75 €

3.396,05 €

4.754,47 €

76,69 €

33

Νόςτιμο

1ο Δθμοτικό
Σχολείο
Άργουσ
Ορεςτικοφ

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

3

--

5

10,4

17,9

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

16:00

ΠΧΛ

37,07

1

6.487,25 €

8.044,19 €

11.261,87 €

181,64 €

34

1ο Γυμνάςιο
Άργουσ
Ορεςτικοφ

Νόςτιμο

--

--

1

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

5

10,4

15,4

Μονό

175

--

14:00

ΠΧΛ

15,65

1

2.738,75 €

3.396,05 €

4.754,47 €

76,69 €

Λακκϊματα

1ο Δθμοτικό
Σχολείο και
ΓΕΛ Άργουσ
Ορεςτικοφ

--

2

--

1

3

ΤΑΧΛ

--

--

9,7

--

9,7

Μονό

175

8:00

--

ΠΧΛ

11,76

1

2.058,00 €

2.551,92 €

3.572,69 €

57,62 €

35

Ρεριοχι
Αεροδρομίου

Λαχανόκθποι
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ΓΕΛ Άργουσ
Ορεςτικοφ

Λακκϊματα

--

--

--

1

1

ΤΑΧΛ

--

--

8,4

--

8,4

Μονό

175

--

14:00

ΠΧΛ

11,17

1

1.954,75 €

2.423,89 €

3.393,45 €

54,73 €

37

Ρτελζα

Δθμοτικό
Σχολείο,
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Νεςτορίου

--

2

2

1

5

5κζςιο
ΤΑΧΛ και
άνω

--

--

10,8

--

10,8

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

14:00

ΠΧΛ

35,11

1

6.144,25 €

7.618,87 €

10.666,42 €

172,04 €

38

Ομορφοκκλθςιά

Γυμνάςιο
Ρενταβρφςου

--

--

1

--

1

TAXI

--

--

4,2

--

4,2

Με
Eπιςτροφι

175

7:50

14:00

ΠΧΛ

18,52

1

3.241,00 €

4.018,84 €

5.626,38 €

90,75 €

39

Ρεριοχι
αεροδρομείου
Άργουσ
Ορεςτικοφ

4ο Δθμοτικό
Σχολείο
Άργουσ
Ορεςτικοφ

--

5

--

--

5

5 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

2,5

--

2,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

13:15

19,95

1

3.491,25 €

4.329,15 €

6.060,81 €

97,76 €

40

Βογατςικό

Κωςταράηι Αμπελόκθποι

1ο, 2ο και 3ο
ΓΕΛ, ΕΡΑΛ και
4ο Γυμνάςιο
*Καςτοριάσ+

--

--

1

6

7

7 Κζςιο
και άνω
TAXI

2

--

20,8

--

22,8

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

14:00

58,63

1

10.260,00

12.722,71 €

17.811,79 €

287,28 €

41

Μανιάκοι

Νταθλάκι Καςτοριά

Ειδικό
Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

--

4

--

--

4

ΤΑΧΛ

2

--

4,1

--

6,1

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

21,09

1

3.690,75 €

4.576,53 €

6.407,14 €

103,34 €

42

Άργοσ Ορεςτικό

Ειδικό
Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

2

--

12,3

--

14,3

Με
επιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

28,56

1

4.998,00

6.197,52 €

8.676,53 €

139,94 €

43

Σιοφτιςτα

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

--

2

--

2

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

2

--

12,6

2

16,6

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

33,05

1

5.783,75 €

7.171,85 €

10.040,59 €

161,95 €

Καςτοριά
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Σχολείο
Δεφτερθσ
Ευκαιρίασ

--

--

4

--

4

TAXI

--

--

19

--

19

Με
Eπιςτροφι

175

17:00

21:00

ΠΧΛ

35,91

1

6.284,25 €

7.792,47 €

10.909,46 €

175,96 €

Γυμνάςιο
Βογατςικοφ

--

--

1

--

1

TAXI

--

--

11

--

11

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

13:55

ΠΧΛ

24,71

1

4.324,25 €

5.362,07 €

7.506,90 €

121,08 €

Ειδικό
Δθμοτικό
Σχολείο

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

3

--

16

--

19

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

37,17

1

6.504,75 €

8.065,89 €

11.292,25 €

182,13 €

Δθμοτικό
Σχολείο

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

8

--

8

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

16:00

ΠΧΛ

21,98

1

3.846,50 €

4.769,66 €

6.677,52 €

107,70 €

Μεταμόρφωςθ

Νθπιαγωγείο
Τοιχιοφ

2

--

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

16

--

16

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:00

ΠΧΛ

30,24

1

5.292,00 €

6.562,08 €

9.186,91 €

148,18 €

Γζρμασ

Ρλατανιά
Κοηάνθσ

Εςπερινό ΓΕΛ
Καςτοριάσ

--

--

--

2

2

ΤΑΧΛ

2

--

30

7,5

39,5

Με
Eπιςτροφι

175

18:20

22:00

ΠΧΛ

77,07

1

13.487.25 €

16.724,19 €

23.413,87 €

377,64 €

50

Λικιά

Κορθςόσ Καςτοριά

Ειδικό
Δθμοτικό και
Επαγγελματικό
Γυμνάςιο
Καςτοριάσ

--

1

3

--

4

ΤΑΧΛ

--

--

18,7

--

18,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

35,34

1

6.184,50 €

7.668,78 €

10.736,29 €

173,17 €

51

Μεςοποταμία

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

13,5

--

13,5

Με
Eπιςτροφι

175

9:00

13:15

ΠΧΛ

26,99

1

4.723,25 €

5.856,83 €

8.199,56 €

132,25 €

52

Άργοσ Ορεςτικό

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

1,9

--

1,9

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

16,43

1

2.875,25 €

3.565,31 €

4.991,43 €

80,51 €

53

Μανιάκοι

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

4,5

4

8,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

23,28

1

4.074,00 €

5.051,76 €

7.072,46 €

114,07 €

44

Αςπροκκλθςιά

45

Γζρμασ

46

Αγία Κυριακι

47

Φωτεινι

48

Φωτεινι

49

Άργοσ Ορεςτικό

Μεςοποταμία
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54

Καςτοριά

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

12,6

--

12,6

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

26,17

1

4.579,75 €

5.678,89 €

7.950,45 €

128,23 €

55

Γζρμασ

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

22,2

--

22,2

Με
Eπιςτροφι

175

9:00

13:15

ΠΧΛ

41,96

1

7.343,00 €

9.105,32 €

12.747,45 €

205,60 €

Μεςοποταμία

Κολοκυνκοφ

Εςπερινό
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ
*Καςτοριάσ+

--

--

--

6

6

6 Κζςιο
και άνω
TAXI

2

--

11

--

13

Με
Eπιςτροφι

175

18:20

22:00

ΠΧΛ

40,11

1

7.019,25 €

8.703,87 €

12.185,42 €

196,54 €

57

Βυςςινιά

Δθμοτικό
Σχολείο Τοιχιοφ

9ο Δθμοτικό
Σχολείο, ΓΕΛ
και ΕΡΑΛ
Καςτοριάσ

--

2

--

2

4

ΤΑΧΛ

--

--

6,8

7

13,8

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

14:00

ΠΧΛ

28,73

1

5.027,75 €

6.234,41 €

8.728,17 €

140,78 €

58

9ο Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

Βυςςινιά

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

8,3

5,2

13,5

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

14,04

1

2.457,00 €

3.046,68 €

4.265,35 €

68,80 €

59

Δθμοτικό
Σχολείο Τοιχιοφ

Βυςςινιά

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

2,5

5,2

7,7

Μονό

175

--

16:00

ΠΧΛ

11,40

1

1.995,00 €

2.473,80 €

3.463,32 €

55,86 €

60

Κολοκυνκοφ

1ο Δθμοτικό
Σχολείο
Μανιάκων

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

2,5

--

2,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

16,98

1

2.971,50 €

3.684,66 €

5.158,52 €

83,20 €

Σιδθροχϊρι

9o Δθμοτικό
Σχολείο και
11ο
Νθπιαγωγείο
*Καςτοριάσ+

2

1

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

4,8

4,9

9,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:15

ΠΧΛ

24,56

1

4.298,00 €

5.329,52 €

7.461,33 €

120,34 €

56

61

45

17PROC002021259 2017-09-29

62

Κεφαλάρι

10ο
Νθπιαγωγείο
και Ειδικό
Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

63

11ο
Νθπιαγωγείο
Καςτοριάσ

Κεφαλάρι

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

2

--

2,8

1,1

5,9

Μονό

175

--

13:00

ΠΧΛ

10,57

1

1.849,75 €

2.293,69 €

3.211,17 €

51,79 €

64

Βοτάνι

1ο Δθμοτικό
Σχολείο, 1ο
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ Άργουσ
Ορεςτικοφ

--

2

1

1

4

ΤΑΧΛ

--

--

5,1

--

5,1

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

14:00

ΠΧΛ

19,34

1

3.384,50 €

4.196,78 €

5.875,49 €

94,77 €

65

1ο Δθμοτικό
Σχολείο Άργουσ
Ορεςτικοφ

Βοτάνι

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

5,1

--

5,1

Μονό

175

--

16:00

ΠΧΛ

9,67

1

1.692,25 €

2.098,39 €

2.937,75 €

47,38 €

66

Μελιςςότοποσ

Νθπιαγωγείο
Κορθςοφ

6

--

--

--

6

7 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

17

--

17

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:00

ΠΧΛ

46,83

1

8.195,25 €

10.162,11 €

14.226,95 €

229,47 €

67

9ο Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

Κεφαλάρι

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

2

--

2,8

1,1

5,9

Μονό

175

--

16:00

ΠΧΛ

10,57

1

1.849,75 €

2.293,69 €

3.211,17 €

51,79 €

68

Δθμοτικό
Σχολείο
Κωςταραηίου

Μθλίτςα

Αμπελόκθποι

--

6

--

--

6

6 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

5,6

--

5,6

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

12,64

1

2.212,00 €

2.742,88 €

3.840,03 €

61,94 €

69

Δθμοτικό
Σχολείο
Κωςταραηίου

Μθλίτςα

Αμπελόκθποι

--

4

--

--

4

ΤΑΧΛ

--

--

5,6

--

5,6

Μονό

175

--

15:00

ΠΧΛ

9,90

1

1.732,50 €

2.148,30 €

3.007,62 €

48,51 €

ΒαςιλειάδαΛικιά

1

1

--

--

2

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

2

--

2,8

1,1

5,9

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:10

ΠΧΛ

21,14

1

3.699,50 €

4.587,38 €

6.422,33 €

103,59 €
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70

Χιλιόδενδρο

Νθπιαγωγείο
Χιλιοδζνδρου

5

--

--

--

5

5 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

2,5

--

2,5

Με
Eπιςτροφι

175

8:00

16:00

ΠΧΛ

19,43

1

3.400,25 €

4.216,31 €

5.902,83 €

95,21 €

71

1ο και 4ο
Δθμοτικό
Σχολείο Άργουσ
Ορεςτικοφ

Αμπελοχϊρι

--

6

--

--

6

6 κζςιο
και άνω
ΤΑΧΛ

--

--

4,2

--

4,2

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

11,32

1

1.981,00 €

2.456,44 €

3.439,02 €

55,47 €

72

Κορομθλιά

Νθπειαγωγείο
Λεφκθσ

4

--

--

--

4

ΤΑΧΛ

--

--

3,2

--

3,2

Με
Eπιςτροφι

175

8:20

13:00

ΠΧΛ

17,61

1

3.081,75 €

3.821,37 €

5.349,92 €

86,29 €

73

Δθμοτικό
Σχολείο
Κορθςοφ

Κλειςοφρα

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

8,9

8,8

17,7

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

17,65

1

3.088,75 €

3.830,05 €

5.362,07 €

86,49 €

74

9ο Δθμοτικό
Σχολείο και 11ο
Νθπιαγωγείο
Καςτοριάσ

Απόςκεποσ

1

2

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

2

2,7

4,7

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

9,77

1

1.709,75 €

2.120,09 €

2.968,13 €

47,87 €

75

1ο Γυμνάςιο
Καςτοριάσ

Απόςκεποσ

--

--

1

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

2

2,7

4,7

Μονό

175

--

14:00

ΠΧΛ

9,77

1

1.709,75 €

2.120,09 €

2.968,13 €

47,87 €

76

Δθμοτικό
Σχολείο Οινόθσ

Αγία Κυριακι

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

3,4

--

3,4

Μονό

175

--

16:00

ΠΧΛ

17,79

1

3.113,25 €

3.860,43 €

5.404,60 €

87,17 €

77

Δθμοτικό
Σχολείο Οινόθσ

Οινόθ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

1,5

--

1,5

Μονό

175

--

15:00

ΠΧΛ

8,03

1

1.405,25 €

1.742,51 €

2.439,51 €

39,35 €

78

9ο Δθμοτικό
Σχολείο
Καςτοριάσ

Απόςκεποσ

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

2

2,7

4,7

Μονό

175

15:00

ΠΧΛ

9,77

1

1.709,75 €

2.120,09 €

2.968,13 €

47,87 €

79

Νθπιαγωγείο
Χιλιοδζνδρου

Χιλιόδενδρο

1

--

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

2,5

--

2,5

Μονό

175

13:00

ΠΧΛ

8,49

1

1.485,75 €

1.842,33 €

2.579,26 €

41,60 €
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80

Χιλιόδενδρο

Ροριά,
Μανιάκοι

Εςπερινό
Γυμνάςιο και
ΓΕΛ
*Καςτοριάσ+

--

--

5

--

5

5 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

12,8

--

12,8

Με
Eπιςτροφι

175

81

Γυμνάςιο
Κορθςοφ

Σταυροπόταμοσ

Μελιςςότοποσ

--

--

6

--

6

6 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

10,2

--

10,2

Μονό

175

1

3

1

--

5

5 Κζςιο
και άνω
TAXI

--

--

2

2,7

4,7

Μονό

175

18:25

21:55

ΠΧΛ

38,89

1

6.805,75 €

8.439,13 €

11.814,78 €

190,56 €

14:00

ΠΧΛ

16,99

1

2.973,25 €

3.686,83 €

5.161,56 €

83,25 €

ΠΧΛ

12,08

1

2.114,00 €

2.621,36 €

3.669,90 €

59,19 €

13:15

ΠΧΛ

8,19

1

1.433,25 €

1.777,23 €

2.488,12 €

40,13 €

82

Απόςκεποσ

11ο
Νθπιαγωγείο.
9ο Δθμοτικό
Σχολείο και 1ο
Γυμνάςιο
*Καςτοριάσ+

83

Δθμοτικό
Σχολείο Οινόθσ

Φλατςάτα

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

--

1,5

1,5

Μονό

175

84

1ο Δθμοτικό
Σχολείο Άργουσ
Ορεςτικοφ

Λαχανόκθποι

--

2

--

--

2

ΤΑΧΛ

--

--

5

--

5

Μονό

175

--

13:15

ΠΧΛ

9,63

1

1.685,25 €

2.089,71 €

2.925,59 €

47,19 €

85

Κάτω Μελάσ

Δθμοτικό
Σχολείο Νζου
Οικιςμοφ

--

3

--

--

3

ΤΑΧΛ

--

--

12,7

--

12,7

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

16:00

ΠΧΛ

26,26

1

4.595,50 €

5.698,42 €

7.977,79 €

128,67 €

86

Αςπρονζρι

Άργοσ Ορεςτικό

Ειδικό
Νθπιαγωγείο,
Ειδικό
Δθμοτικό
Σχολείο

1

2

--

--

3

ΤΑΧΛ
(ΑΜΕΑ)

--

--

21,1

--

21,1

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

39,88

1

6.979,00 €

8.653,96 €

12.115,54 €

195,41 €

87

Δθμοτικό
Σχολείο
Κωςταραηίου

Μθλίτςα

Αμπελόκθποι

--

1

--

--

1

ΤΑΧΛ

--

--

5,6

--

5,6

Μονό

175

--

16:00

ΠΧΛ

9,90

1

1.732,50 €

2.148,30 €

3.007,62 €

48,51 €

8:00
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88

Νεάπολθ
Κοηάνθσ

Ειδικό
Νθπιαγωγείο
Καςτοριάσ

1

--

--

--

1

TAXI
(AMEA)

--

--

35,6

--

35,6

Με
Eπιςτροφι

175

8:15

13:00

ΠΧΛ

67,28

1

11.774,00 €

14.599,76 €

20.439,66 €

329,67 €

89

Βογατςικό

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

1

--

--

--

1

TAXI
(AMEA)

--

--

16,1

--

16,1

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

30,43

1

5.325,25 €

6.603,31 €

9.244,63 €

149,11 €

90

Χλόθ Καςτοριάσ

ΕΕΕΕΚ ΑΓΟΥΣ
ΟΕΣΤΛΚΟΥ

1

--

--

--

1

TAXI
(AMEA)

2

--

12,3

--

14,3

Με
Eπιςτροφι

175

8:10

13:15

ΠΧΛ

28,56

1

4.998,00 €

6.197,52 €

8.676,53 €

139,94 €

ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ (ΧΩΛΣ ΦΡΑ) :
ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΡΟΑΛΕΣΘΣ 40% :
ΦΡΑ 24% :
ΡΟΫΡΟΛΟΓΛΣΜΟΣ ΔΘΜΟΡΑΤΘΣΘΣ ( ΜΕ ΦΡΑ ΚΑΛ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΡΟΑΛΕΣΘΣ ) :

385.307,75 €
154.123,10 €
129.463,40 €
668.894,25 €
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ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ
ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΡΕΛΦΕΕΛΑΚΘ ΕΝΟΤΘΤΑ ΚΑΣΤΟΛΑΣ
Δ/ΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΤΛΚΟΥ - ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΟΥ
ΤΜΘΜΑ ΡΟΜΘΚΕΛΩΝ

Καςτοριά,
Αρικμ. Ρρωτ.:

ΣΥΜΒΑΣΘ ΑΝΑΚΕΣΘΣ ΥΡΘΕΣΛΩΝ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΑΚΘΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΕΛΑ (ΜΛΚΑ ΚΑΛ
ΜΕΓΑΛΑ), Ι Δ.Χ. ΕΡΛΒΑΤΛΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΛΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΤΘΣ ΡΕΛΦΕΕΛΑΣ ΔΥΤΛΚΘΣ ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ
ΓΛΑ ΤΟ ΣΧΟΛΛΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018.
Χτθ Ξαςτοριά ςιμερα……………………… ςτα γραφεία τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ, αφενόσ θ Υεριφζρεια Δυτικισ
Πακεδονίασ – Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ, νομίμωσ εκπροςωποφμενθ από τον Υεριφερειάρχθ
Δυτικισ Πακεδονίασ

κ. …………….που κα καλείται εφεξισ θ «Ανακζτουςα Αρχι» και αφετζρου

………………………………………………………………………. που κα καλείται

εφεξισ «Ανάδοχοσ» και εδρεφει

ςτθ………… ………. με Α.Φ.Π. ………………………..………. και Δ.Σ.Ω. …………………….. και εκπροςωπείται νόμιμα
από τον …………………….

Ζχοντασ υπόψθ:
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

11.
12.
13.
14.

15.
16.

17.

18.

Ψισ διατάξεισ του Ρ.3852/2010 (ΦΕΞ 87 Αϋ/7-6-2010) «Ρζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ
Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ –Υρόγραμμα Ξαλλικράτθσ», όπωσ ιςχφει.
Ψισ διατάξεισ του Υ.Δ. 146 (ΦΕΞ 239Aϋ/ 23/12/2010) «Σργανιςμόσ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ ».
Ψο άρκρο ζβδομο και το άρκρο ζνατο του Ρ. 4089/2012 (ΦΕΞ 206 Αϋ/26-10-2012) «Ξφρωςθ τθσ Υράξθσ
Ρομοκετικοφ Υεριεχομζνου «Πεταφορά Πακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2012-2013 (Αϋ 171)», μεταφορά
αρμοδιότθτασ ςτισ Υεριφζρειεσ και άλλεσ διατάξεισ.
Ψο άρκρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΞ 167 Αϋ) «Δομι και λειτουργία τθσ Υρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ» και άλλεσ διατάξεισ.
Ψο άρκρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΞ 136 Αϋ) «Υερί ρφκμιςθσ κεμάτων Ψ.Ε.Λ. και άλλεσ διατάξεισ».
Ψο Ρ.Δ. 496/1974 (ΦΕΞ Αϋ 204) «Υερί λογιςτικοφ των Ρ.Υ.Δ.Δ.».
Ψισ Διατάξεισ του Ρ. 2362/95 (ΦΕΞ Αϋ247/27.11.1995) «Υερί Δθμοςίου Οογιςτικοφ, ελζγχου των δαπανϊν
του κράτουσ και άλλεσ διατάξεισ», όπωσ ιςχφει.
Ψισ διατάξεισ του Ρ. 3871/2010 (ΦΕΞ Αϋ141/17.08.2010) «Δθμοςιονομικι Διαχείριςθ και Ευκφνθ».
Ψισ διατάξεισ του Υ.Δ. 113/2010 (ΦΕΞ Αϋ 194/22.11.2010) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ».
Ψο Υ.Δ. 60/2007 (ΦΕΞ 64 Αϋ/16-3-2007) «Υροςαρμογι τθσ Ελλθνικισ Ρομοκεςίασ ςτισ διατάξεισ τθσ Σδθγίασ
2004/18/ΕΞ «περί ςυντονιςμοφ των διαδικαςιϊν ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων ζργων, προμθκειϊν και
υπθρεςιϊν», όπωσ τροποποιικθκε με τθν Σδθγία 2005/51/ΕΞ τθσ Επιτροπισ και τθν Σδθγία 2005/75/ΕΞ του
Ευρωπαϊκοφ Ξοινοβουλίου και του Χυμβουλίου τθσ 16θσ Ροεμβρίου 2005».
Ψισ διατάξεισ του Υ.Δ. 118/2007 (ΦΕΞ Αϋ150/10.07.2007) «Ξανονιςμόσ Υρομθκειϊν Δθμοςίου».
Ψο Ρ. 4071/2012 (ΦΕΞ 85 Αϋ/11-4-2012) «Φυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν
αποκεντρωμζνθ διοίκθςθ Ενςωμάτωςθ Σδθγίασ 2009/50/ΕΞ».
Ψισ διατάξεισ του Ρ. 3886/2010 (ΦΕΞ Αϋ173) «Δικαςτικι προςταςία κατά τθν ςφναψθ δθμοςίων
ςυμβάςεων».
Ψο άρκρο 8 του Ρ. 2741/1999 (ΦΕΞ 199 Αϋ) «Ενιαίοσ Φορζασ Ελζγχου Ψροφίμων, άλλεσ ρυκμίςεισ κεμάτων
αρμοδιότθτασ του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ και λοιπζσ διατάξεισ», όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 1 του
άρκρου 57 του Ρ. 3659/08 (ΦΕΞ-77 Αϋ/7-5-08) και το άρκρο 2 του Ρ. 3060/2002 (ΦΕΞ 242/τ.Αϋ/11-10-2002)
«Φφκμιςθ κεμάτων Ωπουργείου Δικαιοςφνθσ».
To Ρ. 2286/95 Υρομικειεσ Δθμοςίου Ψομζα (ΦΕΞ 19/1-2-1995) «Υρομικειεσ Δθμοςίου Ψομζα και
Φυκμίςεισ Χυναφϊν κεμάτων».
Ψο Ρ. 3861/2010 (ΦΕΞ Αϋ112/13.07.2010) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων
και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο «Υρόγραμμα
Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ».
Ψο N. 4013/11 (ΦΕΞ 204 Αϋ/15-9-2011) «Χφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και
Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων – Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του ν.
3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) – Υροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ».
Ψο Ρ. 4155/2013 «Εκνικό Χφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 120) , όπωσ
ιςχφει.
51

19. Ψο Ρ. 4013/2011 «Χφςταςθ Ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Χυμβάςεων και Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ
Πθτρϊου Χυμβάςεων-Αντικατάςταςθ του ζκτου κεφαλαίου του Ρ. 3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ)Υροπτωχευτικι διαδικαςία εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ» (Α’ 204) , όπωσ ιςχφει.
20. Tο Ρ. 4281/2014, άρκρο 157, «Πζτρα ςτιριξθσ και ανάπτυξθσ τθσ ελλθνικισ οικονομίασ, οργανωτικά
κζματα του Ωπουργείου Σικονομικϊν και άλλεσ διατάξεισ».
21. Ψθν Ω.Α. Υ1/2390/16-10 (ΦΕΞ 2677/Β/21-10-2013) “Tεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ λειτουργίασ του
Εκνικοφ Χυςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων».
22. Ψθν με αρ. πρ. Υ1/542/4/3/2014 (ΑΔΑ ΒΛΞΨΦ-ΥΨ5) εγκφκλιοσ με κζμα Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Χφςτθμα
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Χυμβάςεων».
23. Ψθν παρ. ΛΔ.3 του ν. 4093/2012 «Ζγκριςθ Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ Χτρατθγικισ 20132016 - Επείγοντα Πζτρα Εφαρμογισ του ν. 4046/2012 και του Πεςοπρόκεςμου Υλαιςίου Δθμοςιονομικισ
Χτρατθγικισ 2013-2016», (Α’ 222).
24. Ψθν αρικμ. Υ1/ 2380/12 (ΦΕΞ 3400 Βϋ/20-12-2012) «Φφκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Ξεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Πθτρϊου Δθμοςίων Χυμβάςεων του Ωπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων» Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομικϊν – Εκνικισ
Άμυνασ – Εςωτερικϊν – Διοικθτικισ Πεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ – Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν και Δικτφων – Ωγείασ – Δθμόςιασ Ψάξθσ και Υροςταςίασ του Υολίτθ –
Ραυτιλίασ και Αιγαίου.
25. Ψθν υπ’ αρικμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449 Βϋ/14-6-2013) Ξ.Ω.Α. των Ωπουργϊν Σικονομικϊν – Εςωτερικϊν
– Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Ωποδομϊν, Πεταφορϊν και Δικτφων – Υαιδείασ και Κρθςκευμάτων,
Υολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ «Πεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Υεριφζρειεσ».
26. Ψθν υπ’ αρικμ. 12179 Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΞ 1893 Β/11-7-2014) «Ξακοριςμόσ θμεριςιων και
εβδομαδιαίων νομαρχιακϊν και τοπικϊν εφθμερίδων που ζχουν τθ δυνατότθτα καταχϊρθςθσ
δθμοςιεφςεων των φορζων του Δθμοςίου» και τθν 14815 Ξοινι Ωπουργικι Απόφαςθ (ΦΕΞ 2207 Β/12-82014) με κζμα «Ψροποποίθςθ και ςυμπλιρωςθ τθσ υπ’ αρικμ. 12179 Ωπουργικισ Απόφαςθσ» (ΦΕΞ 1893
Bϋ/11-7-2014).
27. Ψον με αρικ. Ρ. 4334/2015 επείγουςεσ ρυκμίςεισ για τθ διαπραγμάτευςθ και ςφναψθ ςυμφωνίασ με τον
Ευρωπαϊκό Πθχανιςμό Χτιριξθσ (Ε.Π.Χ.).
28. Ψον Σδθγό ενεργειϊν των Υεριφερειϊν για τθν μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων ςχολικοφ ζτουσ
2013-2013 ςφμφωνα με τθν ΞΩΑ 24001/11-6-2013 (ΦΕΞ Βϋ1449)».
θ
29. Ψθν με αρ. 96/16 20-4-2016 (9 ςυνεδρίαςθ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Πακεδονίασ.
30. Ψον εγκεκριμζνο προχπολογιςμό τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ,
θ
οικονομικοφ ζτουσ 2017 όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε με τθν αρικ. 7 /2017 Ψροποποίθςθ (Α.Δ.Α.: 727Η7ΨΠΛΛ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου Δυτικισ Πακεδονίασ.
31. Ψθν με αρ. 150/17 31-5-2017 (10θ ςυνεδρίαςθ) απόφαςθ του Υεριφερειακοφ Χυμβουλίου τθσ Υεριφζρειασ
Δυτικισ Πακεδονίασ.
32. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δθμοτικι ςυγκοινωνία ςτο νομό Ξαςτοριάσ, ςυνεπϊσ υπάρχει αντικειμενικι
αδυναμία μεταφοράσ των μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με δθμοτικι
ςυγκοινωνία (Υερίπτωςθ Α. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013).
33. Ψο γεγονόσ ότι δεν υφίςταται δυνατότθτα μεταφοράσ μακθτϊν με ιδία μζςα τθσ Υεριφερειακισ Ενότθτασ
Ξαςτοριάσ και των Διμων του νομοφ Ξαςτοριάσ, ςυνεπϊσ υπάρχει αντικειμενικι αδυναμία μεταφοράσ των
μακθτϊν τθσ Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ με ιδία μζςα των Διμων και Υεριφζρειασ
(Υερίπτωςθ Β. του άρκρου 2 τθσ ΞΩΑ 24001/14.6.2013)
34. Ψο με αρ. πρ. 37304/490/06-03-2017 ζγγραφο του Αντιπεριφερειάρχθ Ξαςτοριάσ, με το οποίο δθλϊνεται ότι
δεν είναι δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ
Ξαςτοριάσ από οχιματα τθσ Υεριφζρειασ λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλων οχθμάτων.
35. Ψο με αρ. πρ. 806/03-03-2017 ζγγραφο του Διμου Ρεςτορίου, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν είναι δυνατι θ
μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ Ξαςτοριάσ από οχιματα
του Διμου λόγω ζλλειψθσ κατάλλθλων οχθμάτων και δεν διακζτει δθμοτικι ςυγκοινωνία
36. Ψο υπ. αρ. πρ. 6619/21-03-2017 ζγγραφο του Διμου Ξαςτοριάσ, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν είναι δυνατι
θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ Ξαςτοριάσ διότι δεν
διακζτει Δθμοτικι ςυγκοινωνία οφτε άλλα μεταφορικά μζςα οφτε φυςικά και τουσ οικονομικοφσ πόρουσ για
να καλφψει το κόςτοσ μεταφοράσ.
37. Ψο υπ. αρ. πρ. 1947/03-03-2017 ζγγραφο του Διμου Άργουσ Σρεςτικοφ, με το οποίο δθλϊνεται ότι δεν είναι
δυνατι θ μεταφορά μακθτϊν Υρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ του νομοφ Ξαςτοριάσ
επειδι ο Διμοσ δεν διακζτει δθμοτικι ςυγκοινωνία και δεν διακζτει κατάλλθλα ίδια μεταφορικά μζςα για
τθν μεταφορά μακθτϊν.
38. Ψθν με αρ. 160/26-04-2017 απόφαςθ του Δθμάρχου Ξαςτοριάσ (Α.Δ.Α. 6105ΩΕΩ-Α1Γ), με κζμα «Ζγκριςθ του
πίνακα δρομολογίων του Αςτικοφ ΞΨΕΟ Ρ. Ξαςτοριάσ», με ςκοπό τθν εξυπθρζτθςθ των μεταφερόμενων
μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018.
39. Υίνακα με τισ γραμμζσ τθσ δθμόςιασ ςυγκοινωνίασ, υπεραςτικισ ςτισ οποίεσ εμφαίνονται τα κακθμερινά
δρομολόγια εντόσ του νομοφ, που υποβλικθκαν ςτθν Δ/νςθ Ανάπτυξθσ με το υπ. αρ. 33765/1499/03-032017 ζγγραφο τθσ Δ/νςθσ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν Υεριφερειακισ Ενότθτασ Ξαςτοριάσ.
40. Ψθν αρ. πρωτ. 78999/1313/09-05-2017 βεβαίωςθ του Υεριφερειάρχθ Δυτικισ Πακεδονίασ.
Ε
41. Ψθν αρ. 1064/2017 (Α.Δ.Α.: 6ΧΛΧ7ΟΨ-38 ) Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ
Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ δαπάνθσ ςυνολικοφ ποςοφ 1.500.000 ευρϊ και ζγκριςθ δαπάνθσ πολυετοφσ
υποχρζωςθσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 37 του νόμου 4257/2014.
42. Ψθν αρικμ. ……………… ΑΔΑ …………………. Απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ τθσ Υεριφζρειασ Δυτικισ
Πακεδονίασ περί ζγκριςθσ διενζργειασ Θλεκτρονικοφ Δθμόςιου Ανοικτοφ διεκνοφσ διαγωνιςμοφ για τθν
ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν, χωρικισ αρμοδιότθτασ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ, και των όρων αυτοφ για
τα ςχολικό ζτοσ 2017-2018, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ 1.104.002.69 ευρϊ, ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Υ.Α.
(24%).
43. Ψθν υπ. αρικμ. 26124/1293/22-6-2017 απόφαςθ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ (δζςμευςθ τθσ πίςτωςθσ) για τθν
πραγματοποίθςθ τθσ δαπάνθσ (ΑΔΑΠ: 17REQ001577045 2017-06-23).
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44. Ψισ βεβαιϊςεισ – καταςτάςεισ μεταφερόμενων μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018 που εςτάλθςαν ςτθν
Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ από τουσ Διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων που εδρεφουν ςε αυτιν, ςε
απάντθςθ του με Α.Υ. 269-1/09-02-2017 εγγράφου τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.
45. Ψα ςτοιχεία μεταφοράσ μακθτϊν του ςχολ. ζτουσ 2017-2018.
46. Ψον πίνακα των απαιτοφμενων δρομολογίων για τθν μεταφορά των μακθτϊν για το ςχολικό ζτοσ 2017-2018
που κατάρτιςε θ Δ/νςθ Ανάπτυξθσ τθσ Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.
47. Ψο αρ. ζγγραφο 644418/625/18-04-2017 τθσ Διεφκυνςθσ Ψεχνικϊν Ζργων Υ.Ε. Ξαςτοριάσ για τισ
χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ των δρομολογίων.
48. Ψο αρ. πρωτ. 1335-1/05/07/2017 εβδομαδιαίο Δελτίο Επιςκόπθςθσ Ψιμϊν Ξαυςίμων τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ
Υ.Ε. Ξαςτοριάσ.
49. Ψθν από ……………….. αποςτολι τθσ προκιρυξθσ (περίλθψθσ τθσ διακιρυξθσ), θλεκτρονικά, ςτθν Ωπθρεςία
Επιςιμων Εκδόςεων των Ευρωπαϊκϊν Ξοινοτιτων.
50. Ψθν αρ. ………………….. απόφαςθ τθσ Σικονομικισ Επιτροπισ περί κατακφρωςθσ ………………..
51. Ψθν αρ. ………………… πράξθ του … Ψμιματοσ του Ελεγκτικοφ Χυνεδρίου.
52. Ψο με αρ. πρωτ. …………….. ζγγραφο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, με το οποίο ανακοινϊκθκε θ κατακφρωςθ ι
ανάκεςθ ςτον ανάδοχο και προςκλικθκε για τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, προςκομίηοντασ και τθν
απαραίτθτθ εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ.
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ςυμφωνοφν και ςυναποδζχονται τα ακόλουκα:
ΑΚΟ 1: ΑΝΤΛΚΕΛΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι θ μεταφορά από τον ανάδοχο των μακθτϊν Αϋ/κμιασ & Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ,
από τον τόπο κατοικίασ τουσ μζχρι τισ ςχολικζσ μονάδεσ που φοιτοφν και αντίςτροφα, εκτελϊντασ τα δρομολόγια
που αναφζρονται ςτο τμιμα … του παραρτιματοσ Α τθσ με αρ. πρωτ. ……………… διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ,
ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία
αποτελεί αναπόςπαςτο μζροσ τθσ.
ΑΚΟ 2: ΤΛΜΘ.
Ψο τίμθμα που δικαιοφται ο ανάδοχοσ, ςτθν περίπτωςθ που θ παροφςα ςφμβαςθ εκπλθρωκεί εξολοκλιρου
και ςφμφωνα με τουσ ςχετικοφσ όρουσ τθσ παροφςασ και τθσ, αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, ανζρχεται ςτο ποςό των ……………… ευρϊ χωρίσ το Φ.Υ.Α. ι ……………… ςυμπεριλαμβανομζνου του Φ.Υ.Α. Χτο
ωσ άνω ποςό προβλζπονται δικαιϊματα προαίρεςθσ, φψουσ ……………. ευρϊ (20%) και το οποίο κα καταβλθκεί αν θ
Ανακζτουςα Αρχι κάνει χριςθ αυτοφ του δικαιϊματοσ για τθν τροποποίθςθ των υφιςτάμενων δρομολογίων
(δθλαδι μείωςθ ι αφξθςθ των χιλιομζτρων των δρομολογίων ι μερικι αλλαγι διαδρομισ που οφείλεται ςτθν
ανάγκθ να εξυπθρετθκοφν νζοι μακθτζσ κατά τθ διάρκεια τθσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ι ςε κάποια απρόβλεπτθ
ανάγκθ – π.χ. εκτζλεςθ δθμόςιων ζργων επί οδοςτρωμάτων), όποτε προκφπτει ανάγκθ κατά τθ διάρκεια εκτζλεςθσ
τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΚΟ 3: ΔΛΑΚΕΛΑ ΤΘΣ ΣΥΜΒΑΣΘΣ.

Θ ςφμβαςθ αυτι ιςχφει από τθν ΧΧΧΧΧΧΧ ζωσ τθν ΧΧΧΧΧΧΧ. Θ Ανακζτουςα Αρχι διατθρεί το
δικαίωμα να παρατείνει μονομερϊσ, με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ, το αντικείμενο τθσ
ςφμβαςθσ, με αντίςτοιχθ αφξθςθ του ςυμβατικοφ αντικειμζνου, μζχρι τθν ολοκλιρωςθ του επόμενου
διαγωνιςμοφ μεταφοράσ μακθτϊν και για διάςτθμα όχι μεγαλφτερο των τριϊν μθνϊν.

ΑΚΟ 4: ΤΟΡΟΣ ΡΛΘΩΜΘΣ – ΚΑΤΘΣΕΛΣ.

Θ καταβολι τθσ δαπάνθσ για τθ μεταφορά των μακθτϊν ςτον ανάδοχο διενεργείται από τθν
Ανακζτουςα Αρχι με βάςθ τα νόμιμα δικαιολογθτικά. Ειδικότερα για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ
απαιτείται, πλζον των άλλων δικαιολογθτικϊν, θ βεβαίωςθ τθσ παρ.1.δ. του άρκρου 5, τθσ ωσ άνω Ξ.Ω.Α.
24001/11-6-2013 (ΦΕΞ 1449/τα Βϋ /14-6-2013).
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Ψο χρονικό διάςτθμα το οποίο μεςολαβεί, από τθν θμερομθνία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν
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μζχρι τθν εξόφλθςθ των ςχετικϊν δαπανϊν, εξαρτάται από το χρόνο, τθ ςυχνότθτα και το ποςό με το
οποίο κάκε φορά επιχορθγείται για το ςκοπό αυτό θ Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ – Υεριφερειακι
Ενότθτα Ξαςτοριάσ.
Για τθν καταβολι τθσ αποηθμίωςθσ κα υποβάλλονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, Διεφκυνςθ
Διοικθτικοφ Σικονομικοφ τθσ Υ. Ε. Ξαςτοριάσ τα κάτωκι δικαιολογθτικά:
6.

Ξατάςταςθ πλθρωμισ τθσ δαπάνθσ εισ τριπλοφν υπογεγραμμζνθ και κεωρθμζνθ αρμοδίωσ από τισ
Δ/νςεισ Αϋ/κμιασ ι Βϋ/κμιασ Εκπ/ςθσ.

7.

Βεβαίωςθ του Δ/ντι τθσ οικείασ ςχολικισ μονάδασ ότι πραγματοποιικθκε κατά μινα θ κακθμερινι
μεταφορά των μακθτϊν του ςχολείου, ςφμφωνα με τθν οικεία ςφμβαςθ.

8.

Χφμβαςθ για τθ μεταφορά των μακθτϊν.

9.

Υρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου.

10. Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα του αναδόχου.
Ψα ζξοδα μεταφοράσ και οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον μεταφορζα
ιτοι :

- Φόροσ 8% επί τθσ αξίασ και μετά τθν αφαίρεςθ των κρατιςεων.
-Κράτθςθ Ενιαίασ Αρχισ Συμβάςεων (Ε.Α.Σ. 0,1%)

Δεν καταβάλλεται αποηθμίωςθ ςτον ανάδοχο:


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



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



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



Χτισ περιπτϊςεισ, που δεν γίνεται θ μεταφορά, λόγω αςκζνειασ κάποιου ι κάποιων μακθτϊν.



Τταν δεν πραγματοποιθκεί δρομολόγιο, από υπαιτιότθτα του αναδόχου.
Χε περίπτωςθ που υπάρχει αδυναμία εκτζλεςθσ κάποιου ι κάποιων δρομολογίων, από υπαιτιότθτα του

αναδόχου ι εξαιτίασ κάποιασ βλάβθσ του μεταφορικοφ μζςου, ο ανάδοχοσ υποχρεοφται να μεριμνιςει για τθν
αςφαλι και ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ και τισ κείμενεσ ςχετικζσ διατάξεισ, μεταφορά των
μακθτϊν.
ΑΚΟ 5: ΤΟΡΟΣ ΜΕΤΑΦΟΑΣ ΜΑΚΘΤΩΝ - ΥΡΟΧΕΩΣΕΛΣ ΜΕΤΑΦΟΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΛΚΑ ΜΕΣΑ.

Ψα δρομολόγια κα εκτελοφνται όλεσ τισ θμζρεσ και ϊρεσ λειτουργίασ των Χχολείων και μζχρι τθν
προβλεπόμενθ ςτθν παροφςα θμερομθνία.
Kατά τθ μεταφορά:
1.

Κα λαμβάνεται μζριμνα για τθν καλφτερθ εξυπθρζτθςθ των μακθτϊν.
Ψο μεταφορικό μζςο

κα παραλαμβάνει τουσ μακθτζσ ςτα προκακοριςμζνα ςθμεία - ςτάςεισ. Ζωσ τθν

επιβίβαςθ των μακθτϊν ςτο όχθμα τθν ευκφνθ ζχουν οι ζχοντεσ τθ γονικοί μζριμνα ι οι νόμιμοι επίτροποι των
μακθτϊν. Ξατά τθν επιςτροφι κα παραδίδονται οι μακθτζσ ςτα ςθμεία από τα οποία είχαν παραλθφκεί.
2.

Σ χρόνοσ αναμονισ των μακθτϊν ςτο ςθμείο επιβίβαςθσ κα είναι ο ελάχιςτοσ δυνατόσ.

3.

Δεν κα επιβιβάηονται ξζνα, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, άτομα.

4.

Ψα λεωφορεία κα αναγράφουν υποχρεωτικά ςε πινακίδεσ, που κα προςαρτϊνται ςτο μπροςτινό και ςτο πίςω
μζροσ του αυτ/του, τθ λζξθ «ΣΧΟΛΛΚΟ».
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5.

Ψα μεταφορικά μζςα που κα χρθςιμοποιθκοφν κα είναι ςε άριςτθ λειτουργικι κατάςταςθ, γενικι εμφάνιςθ και
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κακαρά. Ψα λεωφορεία που κα χρθςιμοποιοφνται για τθ μεταφορά των μακθτϊν, κα φζρουν οπωςδιποτε
ηϊνεσ αςφαλείασ και ειδικότερα πρζπει να παρζχουν αυξθμζνθ αςφάλεια με ηϊνεσ αςφαλείασ (βάςθ τθσ
υπ’αρικμ.Α-ΣΛΞ.61368/6146/ Ω.Α(Φ.Ε.Ξ Βϋ 1894/22-12-04) από τθν ζναρξθ ιςχφοσ τθσ οποίασ (01-03-2005)
καταργικθκε θ υπ’ αρικμ. ΧΨ/31333/1977 (Βϋ3) και θ υπ’ αρικμ Α-ΣΛΞ51870/4503/09-09-2004 (Βϋ 1442)
απόφαςθ του Ωπουργοφ Πεταφορϊν και Επικοινωνιϊν με κζμα «Διατάξεισ περί εφοδιαςμοφ δια ηωνϊν
αςφαλείασ αυτοκινιτων που κα μεταφζρουν μακθτζσ και νιπια »), εκτόσ και αν θ εν λόγω απόφαςθ
τροποποιθκεί, οπότε κα ιςχφει ότι κα κακορίηει θ τροποποίθςι τθσ και κα κινοφνται ςφμφωνα με τισ διατάξεισ
του Ξ.Σ.Ξ. Σ ανάδοχοσ ι οι ανάδοχοι του ζργου τθσ μεταφοράσ των μακθτϊν, πρζπει να εφαρμόηουν πιςτά τισ
ςχετικζσ διατάξεισ για τθν αςφάλεια των μεταφερόμενων μακθτϊν.
6.

Σι οδθγοί που κα μεταφζρουν μακθτζσ κα είναι ςυνεργάςιμοι, κα ςυμπεριφζρνονται με ευγζνεια ςτουσ
μακθτζσ και κα πεικαρχοφν ςτισ υποδείξεισ των Δ/ντϊν των ςχολείων ι των αναπλθρωτϊν τουσ και των
εκπαιδευτικϊν, κα είναι υγιείσ και θ ςυμπεριφορά τουσ, προσ τθ ςχολικι κοινότθτα, κα είναι θ αρμόηουςα, από
κάκε άποψθ.

7.

Σι οδθγοί των οχθμάτων πρζπει, κατά τθ μεταφορά, να λαμβάνουν υπόψθ τουσ τισ ιδιαιτερότθτεσ, που
προκφπτουν από τθν ςυνικθ θλικία των μακθτϊν (5-18 ετϊν) και να αντιμετωπίηουν ανάλογα τυχόν
εμφανιηόμενα κζματα. Υροβλιματα που τυχόν δθμιουργοφνται

από ςυμπεριφορά μακθτϊν και

επιςθμαίνονται από τον υπεφκυνο μεταφοράσ, κα πρζπει να γίνονται γνωςτά ςτθ Δ/νςθ κάκε ςχολείου, ϊςτε
να γίνονται οι απαραίτθτεσ ςυςτάςεισ και να αποφεφγονται περιπτϊςεισ, που μποροφν να διαταράξουν τισ
καλζσ ςχζςεισ ςχολείου – μακθτϊν - υπεφκυνων μεταφοράσ.
8.

Σ ανάδοχοσ φορζασ είναι υπεφκυνοσ για τθν αςφάλεια των επιβαινόντων μακθτϊν και κα πρζπει να εφαρμόηει
όλα όςα ορίηονται, από το νόμο, για τισ κείμενεσ αςφαλιςτικζσ καλφψεισ.

9.

Χε περίπτωςθ που κάποιοσ από τουσ μεταφορείσ αδυνατεί να εκτελζςει το δρομολόγιο, για το οποίο ζχει
υπογράψει ςφμβαςθ, για μερικζσ μζρεσ ι και για ολόκλθρθ τθ ςχολικι χρονιά, τότε αυτόσ είναι υποχρεωμζνοσ
να ενθμερϊςει το Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ και τθν Ανακζτουςα Αρχι, όπωσ επίςθσ και τουσ γονείσ των
μακθτϊν που μεταφζρει. Ψα ίδια επίςθσ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ που ο μεταφορζασ απεργεί.

10. Ψα οχιματα που κα χρθςιμοποιιςουν οι μεταφορείσ κα πρζπει να περνοφν από τον προβλεπόμενο τεχνικό
ζλεγχο ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία.
11. Απαγορεφεται θ με οποιοδιποτε τρόπο, μεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ, εν όλω ι εν μζρει, δρομολογίων από τον
ανάδοχο φορζα ςε άλλο πρόςωπο, θ μεταφορά άλλων επιβατϊν μαηί με τουσ μακθτζσ κακϊσ και απαίτθςθ
καταβολισ ειςιτθρίου από τουσ μεταφερόμενουσ μακθτζσ.
12. Ψα μεταφορικά μζςα κα ζχουν επαρκι αρικμό κζςεων για τον αρικμό των μακθτϊν που κα μεταφζρουν. Χε
καμία περίπτωςθ δεν επιτρζπεται να υπάρχουν υπεράρικμοι ι όρκιοι μακθτζσ.
13. Ξάκε μεταφορικό μζςο που κα χρθςιμοποιείται κφριο ι εφεδρικό από τον ανάδοχο φορζα για το ζργο τθσ
μεταφοράσ πρζπει να ζχει πλιρθ αςφαλιςτικι κάλυψθ όλων των επιβαινόντων για ατυχιματα και υλικζσ
ηθμιζσ, όπωσ επίςθσ και τθν κατά νόμο αςφαλιςτικι κάλυψθ για αςτικι ευκφνθ ζναντι τρίτων και για υλικζσ
ηθμίεσ.

Θ διάρκεια των ανωτζρω αςφαλίςεων πρζπει να καλφπτει το ςυμβατικό χρόνο τθσ ςφμβαςθσ
μεταφοράσ.
Ψα αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια καλφπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντεσ και τρίτουσ

κακϋόλθ τθν

διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ.
14. Ψα λειτουργικά ζξοδα των μεταφορικϊν μζςων για τθν μεταφορά των μακθτϊν επιβαρφνουν τον
ανάδοχο φορζα (προμικεια καυςίμων, ανταλλακτικϊν, ςυντθριςεωσ κ.λπ.).

ΑΚΟ 6: ΚΥΩΣΕΛΣ ΓΛΑ ΡΑΑΒΑΣΘ ΤΩΝ ΥΡΟΧΕΩΣΕΩΝ – ΚΘΥΞΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΕΑ ΕΚΡΤΩΤΟΥ.
Θ μθ τιρθςθ των προχποκζςεων, τόςου του άρκρου 5 τθσ ςφμβαςθσ, όςο και των ςχετικϊν άρκρων
τθσ υπ’ αρ. …………………. διακιρυξθσ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, επιςφρει τισ προβλεπόμενεσ διοικθτικζσ,
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ποινικζσ κυρϊςεισ, κακϊσ και τθν κίνθςθ τθσ διαδικαςίασ καταγγελίασ και μονομεροφσ λφςθσ τθσ
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ςυμβάςεωσ κακϊσ και αποκλειςμοφ από μελλοντικοφσ διαγωνιςμοφσ.

Σ ανάδοχοσ φορζασ με τθν υπογραφι τθσ παροφςασ αποδζχεται ανεπιφφλακτα όλουσ τουσ όρουσ
τθσ αρ. ……………………. διακιρυξθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, οι όροι τθσ οποίασ ςυμπλθρωματικά διζπουν
ςε κάκε περίπτωςθ τθν παροφςα ςφμβαςθ.
Σ ανάδοχοσ φορζασ είναι ο μόνοσ υπεφκυνοσ απζναντι ςτο Ρόμο και τθν Ανακζτουςα Αρχι για τθν
τιρθςθ των παραπάνω όρων και αυτόσ κα φζρει αποκλειςτικά και μόνο τυχόν ευκφνεσ.
Επίςθσ ςε περίπτωςθ επανειλθμμζνθσ παράβαςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ ι τθσ διακιρυξθσ, ο
ανάδοχοσ φορζασ κθρφςςεται ζκπτωτοσ με απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
θ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ.
Χτθν περίπτωςθ αυτι θ ανακζτουςα αρχι επιφυλάςςεται να αςκιςει τα δικαιϊματά τθσ για κάκε
κετικι ι αποκετικι ηθμία που κα προκλθκεί από τθν ωσ άνω μθ εκπλιρωςθ.

ΑΚΟ 7: ΕΓΓΥΘΣΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ.
Για τθν καλι εκτζλεςθ των όρων τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ κατατζκθκε από τον ανάδοχο μεταφορζα
θ με αρικμό ………………………………. εγγυθτικι επιςτολι καλισ εκτζλεςθσ, ποςοφ ………………..€, τθσ Ψράπεηασ
…………………………..
………………………. Θ εγγφθςθ αυτι επιςτρζφεται μετά από χρονικό διάςτθμα δφο μθνϊν μετά τθν οριςτικι
ποςοτικι και ποιοτικι εκτζλεςθ των υπθρεςιϊν.

ΑΚΟ 8: ΛΟIΡΟΛ ΟΟΛ.
8.1. Θ Ανακζτουςα Αρχι, με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει ςτθν
κατάργθςθ, ςυγχϊνευςθ ι επζκταςθ των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Σ μειοδότθσ
παραιτείται από κάκε αξίωςθ αποηθμίωςθσ ζναντι τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ςε περίπτωςθ κατάργθςθσ ι
ςφμπτυξθσ των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκθρφχκθκαν με τθν παροφςα και ενδεχομζνωσ
καταργθκοφν για οποιονδιποτε λόγο με μονομερι απόφαςθ του αρμόδιου οργάνου τθσ Ανακζτουςασ
Αρχισ, μετά τθν ζναρξθ τθσ νζασ ςχολικισ χρονιάσ, παφουν να αποτελοφν ςυμβατικι υποχρζωςθ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, χωρίσ αποηθμίωςθ του αναδόχου.
8.2. Χτισ περιπτϊςεισ όπου θ μεταφορά των μακθτϊν γίνεται με ςυνδυαςμό δρομολογίων ο ανάδοχοσ ι οι
ανάδοχοι

των δρομολογίων που ςυνδυάηονται, υποχρεοφνται να εξαςφαλίηουν με τον αναγκαίο

ςυγχρονιςμό τθν άνετθ, απρόςκοπτθ και χωρίσ κακυςτεριςεισ μεταφορά των μακθτϊν ςτον τελικό
προοριςμό τουσ.
8.3. Επειδι θ παροφςα ςφμβαςθ καταρτίςτθκε εκ των πραγμάτων με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ τρζχουςασ
ςχολικισ περιόδου, μετά τθν ζναρξθ εφαρμογισ τθσ , αυτι μπορεί να τροποποιθκεί αναλόγωσ, με
μονομερι απόφαςθ τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, ωσ προσ τα δρομολόγια ι τα ςτοιχεία αυτϊν, όπωσ αυτά κα
διαμορφωκοφν μετά τθν ζναρξθ εκτζλεςισ τθσ, ςφμφωνα με ςχετικι επικαιροποίθςθ, ςτθν οποία κα
προβοφν οι Διευκυντζσ των οικείων ςχολικϊν μονάδων με τισ νζεσ εγγραφζσ και αποχωριςεισ μακθτϊν,
τα ςτοιχεία τθσ οποίασ κα γνωςτοποιιςουν ςτθν Ανακζτουςα Αρχι για λιψθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ.
8.4. Σ μειοδότθσ διαβεβαιϊνει ότι κα ζχει ςτθν διάκεςι του ζνα μεταφορικό μζςο ανάλογο και εξίςου
κατάλλθλο ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ διακιρυξθσ ωσ εφεδρικό, για τθν άμεςθ και κανονικι
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κανονικι εκτζλεςθ του δρομολογίου.

Χε περίπτωςθ που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότθσ βαρφνεται με τα ζξοδα μεταφοράσ των παιδιϊν με
τθ χριςθ του προςφορότερου μζςου (ταξί κλπ.).
Ψο δρομολόγιο του μεταφορικοφ μζςου κα τροποποιείται, όταν ςτο ςχολείο εγγράφονται ι
μεταγράφονται μακθτζσ ι αλλάηει θ κατοικία τουσ.
Ψυχόν αλλαγζσ, ωσ προσ τθν ϊρα των δρομολογίων κακϊσ και αλλαγζσ αυτϊν κατά τθν διάρκεια του
ζτουσ, κα γίνονται μόνο από τθν Ανακζτουςα αρχι φςτερα από ςυνεννόθςθ με το Διευκυντι του
ςχολείου, τουσ γονείσ/κθδεμόνεσ και τον ανάδοχο, ο οποίοσ υποχρεοφται να τισ αποδεχκεί.
Χε περίπτωςθ ζγγραφων και τεκμθριωμζνων καταγγελιϊν των γονζων/κθδεμόνων για πλθμμελι εκτζλεςθ
του δρομολογίου, που υποβάλλονται ςτο Δ/ντι τθσ ςχολικισ μονάδασ, ο τελευταίοσ, αφοφ ελζγξει τθν
ακρίβεια των καταγγελλομζνων και διαπιςτϊςει ότι ευςτακοφν, ειςθγείται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, τθν
επιβολι των προβλεπόμενων κυρϊςεων.
8.5. Χτθν παροφςα ςφμβαςθ ιςχφουν ςυμπλθρωματικά, ςτθν περίπτωςθ που τυχόν δεν αναφζρονται ρθτά
ςε αυτιν και οι ςχετικοί όροι τθσ αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ.
8.6. Διαφωνίεσ ι εν γζνει διαφορζσ που τυχόν κα προκφψουν από τθν ερμθνεία ι εφαρμογι των όρων τθσ
ςφμβαςθσ κα καταβάλλεται προςπάκεια να επιλφονται μζςα ςτα πλαίςια τθσ καλισ πίςτθσ και των
ςυναλλακτικϊν θκϊν. Χε διαφορετικι περίπτωςθ θ επίλυςι τουσ κα διζπεται από τουσ ςχετικοφσ κανόνεσ
δικαίου και αρμόδια κα είναι τα δικαςτιρια …………...
Για τθν παρακολοφκθςθ τιρθςθσ των όρων τθσ παροφςασ κα διεξάγονται από υπαλλιλουσ τθσ
Ανακζτουςασ Αρχισ, ςχετικοί ζλεγχοι.

Θ παροφςα ςφμβαςθ ςυντάχκθκε και υπογράφτθκε από τουσ ςυμβαλλόμενουσ ςε τρία αντίτυπα εκ
των οποίων το ζνα παρελιφκθ από τον αντιςυμβαλλόμενο και τα άλλα δφο ζμειναν ςτο αρχείο τθσ
Ωπθρεςίασ.

ΟΛ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΛ

ΓΛΑ ΤΘΝ ΡΕΛΦΕΕΛΑ ΔΥΤΛΚΘΣ

ΜΑΚΕΔΟΝΛΑΣ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Ο ΡΕΛΦΕΕΛΑΧΘΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ Δ
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΩΝ ΕΡΛΣΤΟΛΩΝ
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Για τθν ςυμμετοχι ςτο διαγωνιςμό θ προςφορά κα πρζπει υποχρεωτικά και με ποινι αποκλειςμοφ να
ςυνοδεφεται από Εγγυθτικι Επιςτολι Χυμμετοχισ για το ποςό που αντιςτοιχεί ςε ποςοςτό 2% επί τθσ
προχπολογιςκείςθσ δαπάνθσ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α., για τα
οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει προςφορά. Ψο ςυνολικό ποςό τθσ εγγφθςθσ πρζπει να υπερκαλφπτει
το άκροιςμα των απαιτοφμενων εγγυιςεων για τα τμιματα για τα οποία ο ενδιαφερόμενοσ υποβάλλει
προςφορά. Σ χρόνοσ ιςχφοσ των εγγυθτικϊν επιςτολϊν ςυμμετοχισ ςτο διαγωνιςμό είναι δϊδεκα (12)
μινεσ, ο οποίοσ προςμετράται από τθν επόμενθ τθσ θμζρασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.
2.Σ ανάδοχοσ ςτον οποίο ζγινε θ κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ, υποχρεοφται και αφοφ του ανακοινωκεί θ
κατακφρωςθ ι θ ανάκεςθ και προςκλθκεί για υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ, να κατακζςει Εγγφθςθ Ξαλισ
Εκτζλεςθσ των όρων τθσ ςφμβαςθσ, το φψοσ τθσ οποίασ κακορίηεται ςε ποςοςτό 5% τθσ ςυνολικισ
ςυμβατικισ αξίασ ςυμπεριλαμβανομζνου δικαιωμάτων προαίρεςθσ χωρίσ το Φ.Υ.Α. (άρκρο 157 παρ. 1α
του Ρ. 4281/2014). Θ εγγφθςθ κατατίκεται προ ι κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ και ιςχφει ζωσ τθν
λιξθ τθσ.
Σ εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ, φςτερα από
απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό. Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από
τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Σι εγγυιςεισ ανεξάρτθτα από το όργανο που τισ εκδίδει και τον τφπο που περιβάλλονται, πρζπει
απαραίτθτα να περιλαμβάνουν και τα υπόλοιπα:
α) Ψθν θμερομθνία ζκδοςθσ.
β) Ψον εκδότθ.
γ) Ψθν Ωπθρεςία προσ τθν οποία απευκφνεται.
δ) Ψον αρικμό τθσ εγγφθςθσ.
ε) Ψο ποςό που καλφπτει τθν εγγφθςθ.
ςτ) Ψθν πλιρθ επωνυμία και τθ διεφκυνςθ υπζρ του οποίου εκδίδεται θ εγγφθςθ.
η) Ψθ ςχετικι διακιρυξθ, τθν θμερομθνία διαγωνιςμοφ (για εγγφθςθ ςυμμετοχισ) ι τον αρικμό τθσ
ςχετικισ ςφμβαςθσ (για εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ).
θ) Ττι θ εγγφθςθ παρζχεται ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, ο δε εκδότθσ παραιτείται του δικαιϊματοσ τθσ
διαιρζςεωσ και διηιςεωσ.
κ) Ττι το ποςό τθσ εγγφθςθσ τθρείται ςτθ διάκεςθ τθσ Ωπθρεςίασ που ζχει ςυνάψει τθ ςφμβαςθ και ότι κα
καταβλθκεί ολικά ι μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ του εκδότθ, αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να
ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ, μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςθ.
ι) Ττι ςε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ, το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςε πλάγιο τζλοσ
χαρτοςιμου.
ια) Ψθν θμερομθνία λιξθσ τθσ ιςχφοσ των εγγυιςεων όπωσ:
1. Για τθν εγγφθςθ ςυμμετοχισ ο χρόνοσ ιςχφοσ αυτισ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1)
μινα τθσ λιξθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ.
2. Για τθν εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ ο χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά δφο (2)
μινεσ του ςυμβατικοφ χρόνου παράδοςθσ του ζργου.
3. Ττι ο εκδότθσ τθσ εγγφθςθσ υποχρεοφται να προβεί ςτθν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ εγγφθςθσ,
φςτερα από απλό ζγγραφο τθσ Ωπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό.
Ψο ςχετικό αίτθμα πρζπει να γίνεται πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ εγγφθςθσ.
Χτθν περίπτωςθ ζνωςθσ μεταφορζων οι εγγυιςεισ περιλαμβάνουν και τον όρο ότι θ εγγφθςθ καλφπτει τισ
υποχρεϊςεισ όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ, εκτόσ και αν εκδίδεται μία εγγυθτικι με το άκροιςμα των
ποςϊν όλων των μελϊν τθσ ζνωςθσ.
Σι εγγυιςεισ υποχρεωτικά ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα και εκδίδονται από πιςτωτικά ιδρφματα ι
άλλα Ρομικά Υρόςωπα που ζχουν κατά το νόμο το δικαίωμα αυτό και λειτουργοφν νόμιμα ςτθν Ελλάδα.
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1. ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ
Σνομαςία Ψράπεηασ……………………………
Ξατάςτθμα……………………………………..
(Δ/νςθ-οδόσ-αρικμόσ-Ψ.Ξ.-FAX)

Θμερομθνία ζκδοςθσ.................................
ΕΩΦΩ........................................................

ΥΦΣΧ:

ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑ ΔΩΨΛΞΘΧ ΠΑΞΕΔΣΡΛΑΧ – ΥΕΦΛΦΕΦΕΛΑΞΘ ΕΡΣΨΘΨΑ ΞΑΧΨΣΦΛΑΧ
ΔΛΕΩΚΩΡΧΘ ΔΛΣΛΞΘΨΛΞΣΩ – ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΣΩ

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ Α. .........................
ΕΥΩ .................
-

Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίηουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ, διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ΕΩΦΩ ............................................ υπζρ τθσ εταιρείασ ..........................................

Δ/νςθ ......................................................................................... δια τθ ςυμμετοχι τθσ εισ το διενεργοφμενο
διαγωνιςμό

τθσ

..............................................................,

για

τθ

.....................................................................................................................
.................................................................................................................................
ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικ. ........................................... προκιρυξι ςασ.
-

Θ παροφςα εγγφθςθ καλφπτει μόνο τισ από τθν ςυμμετοχι εισ τον ανωτζρω διαγωνιςμό
απορρζουςεσ υποχρεϊςεισ τθσ εν λόγω εταιρείασ κακ’ όλο τον χρόνο ιςχφοσ τθσ.

-

Ψο παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθν διλωςι ςασ, ολικά ι
μερικά χωρίσ καμία από μζρουσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ
απαίτθςθσ μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.

-

Χε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγυθτικισ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον
τζλοσ χαρτοςιμου.

-

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

-

Θ παροφςα ιςχφει μζχρι τθν.......................................................................

-

Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ρ.Υ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που
ζχει κακοριςτεί από το Ωπουργείο Σικονομικϊν για τθν Ψράπεηά μασ.

ΣΘΜΕΛΩΣΘ ΓΛΑ ΤΘΝ ΤΑΡΕΗΑ
Σ χρόνοσ ιςχφοσ πρζπει να είναι μεγαλφτεροσ κατά ζνα (1) μινα του χρόνου ιςχφοσ τθσ
προςφοράσ, όπωσ ςχετικά αναφζρεται ςτθν προκιρυξθ.
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ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΕΓΓΥΘΤΛΚΘΣ ΕΡΛΣΤΟΛΘΣ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ

Σνομαςία Ψράπεηασ ………………………………
Ξατάςτθμα …………………………………………
( Δ/νςθ οδόσ – αρικμόσ Ψ.Ξ. fax )

Θμερομθνία ζκδοςθσ …………………
ΕΩΦΩ…………………………………….

Υροσ
Υεριφζρεια Δυτικισ Πακεδονίασ– Υεριφερειακι Ενότθτα Ξαςτοριάσ
Διεφκυνςθ Διοικθτικοφ - Σικονομικοφ
……………………………….

ΕΓΓΥΘΤΛΚΘ ΕΡΛΣΤΟΛΘ ΚΑΛΘΣ ΕΚΤΕΛΕΣΘΣ Α. ……......................
ΕΥΩ ……………………
Ζχουμε τθν τιμι να ςασ γνωρίςουμε ότι εγγυϊμεκα δια τθσ παροφςασ εγγυθτικισ επιςτολισ
ανζκκλθτα και ανεπιφφλακτα, παραιτοφμενοι του δικαιϊματοσ τθσ διαιρζςεωσ και διηιςεωσ μζχρι του
ποςοφ των ΕΩΦΩ ………………………… (και ολογράφωσ) ……………..
…………………………………………………………………………………………….
ςτο

οποίο

και

μόνο

περιορίηεται

θ

υποχρζωςθ

μασ,

υπζρ

τθσ

εταιρείασ

………………………………………………………………….. Δ/νςθ ……………………………………………………………. για τθν καλι
εκτζλεςθ από αυτιν των όρων τθσ με αρικμό ………………………………ςφμβαςθσ, που υπζγραψε μαηί ςασ για το
ζργο ………………………………………… (αρ. πρωτ. ……………….. διακιρυξθσ) προσ κάλυψθ αναγκϊν του
………………….. ……………………………………….. και το οποίο ποςόν καλφπτει το 5% τθσ ςυμβατικισ προ Φ.Υ.Α.
αξίασ

ΕΩΦΩ αυτισ.

Το παραπάνω ποςό τθροφμε ςτθ διάκεςι ςασ και κα καταβλθκεί με μόνθ τθ διλωςι ςασ ολικά ι μερικά
χωρίσ καμία από μζροσ μασ αντίρρθςθ ι ζνςταςθ και χωρίσ να ερευνθκεί το βάςιμο ι μθ τθσ απαίτθςθσ
μζςα ςε τρεισ (3) θμζρεσ από τθν απλι ζγγραφθ ειδοποίθςι ςασ.
Σε περίπτωςθ κατάπτωςθσ τθσ εγγφθςθσ το ποςό τθσ κατάπτωςθσ υπόκειται ςτο εκάςτοτε ιςχφον τζλοσ
χαρτοςιμου.
Θ παροφςα εγγφθςι μασ αφορά μόνο τθν παραπάνω αιτία και ιςχφει μζχρι τθν επιςτροφι τθσ ς’ εμάσ,
οπότε κακίςταται αυτοδίκαια άκυρθ και δεν ζχει απζναντί μασ καμία ιςχφ.
Βεβαιοφται υπεφκυνα ότι το ποςό των εγγυθτικϊν μασ επιςτολϊν που ζχουν δοκεί ςτο Δθμόςιο και
Ν.Ρ.Δ.Δ., ςυνυπολογίηοντασ και το ποςό τθσ παροφςασ, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυιςεων που ζχει
κακοριςτεί από το Υπουργείο Οικονομικϊν για τθν Τράπεηά μασ.
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ΡΑΑΤΘΜΑ Ε
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
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Προζθερόμενο ποζοζηό έκπηωζης ζε ακέραιες μονάδες
% για ηο ημήμα

ΡΑΑΤΘΜΑ Ε.1
(ΑΦΟΑ ΤΛΣ ΟΜΑΔΕΣ 1 ΚΑΛ 2 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β)
ΥΡΟΔΕΛΓΜΑ ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ
(Ψμιμα ι Ψμιματα ΧΧΧΧΧΧΧΧΧ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩ

ΑΡΙΘΜΗΣΙΚΩ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ – ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΔΦΣΠΣΟΣΓΛΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΠΑΚΘΨΩΡ…………………….. ΓΛΑ ΨΑ ΧΧΣΟΛΞΑ ΕΨΘ 2017 – 2018
Α/Α

Ψόποσ
παραλαβισ

Ψόποσ
προοριςμοφ

Απαιτοφμενθ
χωρθτικότθτα
μζςων- Αρικμόσ
μεταφερομζνων
μακθτϊν

Αρικμόσ και
Είδοσ
μεταφορικϊν
μζςων τθσ
προςφοράσ

Αρικμοί
κυκλοφορίασ
οχθμάτων

Υροςφερόμενθ
χωρθτικότθτα
μζςων βάςει
αδειϊν
κυκλοφοράσ

Θμεριςιο
Ξόςτοσ
δρομολογίου
Βάςει
Υροχπολογιςμ
οφ με τθν
τυχόν δαπάνθ
ςυνοδοφ

Υροςφορά
Υοςοςτό
ζκπτωςθσ

Θμεριςιο
κόςτοσ
δρομολογίου

Αρικμόσ
δρομολογίων
ςτθν διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ

Ξόςτοσ
Δρομολογίου
ςτο ςφνολο τθσ
διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ

1
2
5
7
8
ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ
Φ.Ρ.Α. ΧΧ
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΟΑΣ ΤΜΘΜΑΤΟΣ ΜΕ Φ.Ρ.Α.
(τόποσ, θμερομθνία)
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ)- ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ –ΣΤΟΛΧΕΛΑ ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ
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(ΑΦΟΑ ΤΑ ΤΜΘΜΑΤΑ 1-90 ΤΘΣ ΟΜΑΔΑΣ 3 ΤΟΥ ΡΑΑΤΘΜΑΤΟΣ Β)
ΟΛΚΟΝΟΜΛΚΘ ΡΟΣΦΟΑ

ΣΛΞΣΡΣΠΛΞΘ ΥΦΣΧΦΣΦΑ – ΞΑΨΑΧΨΑΧΘ ΔΦΣΠΣΟΣΓΛΩΡ ΠΕΨΑΦΣΦΑΧ ΠΑΚΘΨΩΡ ΨΘΧ ΔΛΑΞΘΦΩΘΧ Ρ 2/2017 ΓΛΑ ΨΑ ΧΧΣΟΛΞΑ ΕΨΘ 2017 – 2018
Α/Α
Δρομολογίου
Ψμιματοσ

Ψόποσ
παραλαβισ

Ψόποσ
προοριςμοφ

Απαιτοφμενθ
χωρθτικότθτ
α μζςωνΑρικμόσ
μεταφερομζ
νων μακθτϊν

Αρικμόσ και
Είδοσ
μεταφορικϊν
μζςων τθσ
προςφοράσ

Αρικμοί
κυκλοφορίασ
Σχθμάτων

Υροςφερομζνθ
χωρθτικότθτα
μζςων βάςει
αδειϊν
κυκλοφοράσ

Θμεριςιο Ξόςτοσ
δρομολογίου Βάςει
Υροχπολογιςμοφ με τθν
τυχόν δαπάνθ ςυνοδοφ

Υροςφορά
Υοςοςτό ζκπτωςθσ

ΣΟΣΓΦΑΦΩΧ

ΑΦΛΚΠΘΨΛΞΩΧ

Θμεριςιο
κόςτοσ
δρομολογ
ίου

Αρικμόσ
δρομολογίων
ςτθν
διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ

Ξόςτοσ
Δρομολογίου
ςτο ςφνολο τθσ
διάρκειασ τθσ
ςφμβαςθσ

ΣΥΝΟΛΛΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ
Φ.Ρ.Α. ΧΧ
ΣΥΝΟΛΟ ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΩΝ ΤΜΘΜΑΤΩΝ ΜΕ Φ.Ρ.Α.
(τόποσ, θμερομθνία)
Ο ΡΟΣΦΕΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΡΩΝΥΜΟ)- ΥΡΟΓΑΦΘ – ΣΦΑΓΛΔΑ –ΣΤΟΛΧΕΛΑ
ΕΡΛΚΟΛΝΩΝΛΑΣ
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ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ – ΕΕΕΣ (Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζντυπο Σφμβαςθσ

ΡΑΑΤΘΜΑ ΣΤ
ΕΕΕΣ ( ΕΥΩΡΑΪΚΟ ΕΝΝΛΑΛΟ ΕΝΤΥΡΟ ΣΥΜΒΑΣΘΣ)

χετικζσ οδθγίεσ για τθν ςυμπλιρωςθ κα βρείτε αναρτθμζνεσ ςτον ωσ κάτωκι διαδικτυακό τόπο οδθγίεσ- ανακοίνωςθ τθσ Γενικισ Γραμματείασ Εμπορίου
και Προςταςίασ Καταναλωτι του Τπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ
“Ευρωπαϊκό Ενιαίο Ζγγραφο φμβαςθσ (ESPD)”
http://www.promitheus.gov.gr/webcenter/faces/oracle/webcenter/page/scopedMD/sd0cb90ef_26cf_4703_99d5_1561ceff660f/Page226.jspx?_afrLoop=3
486624636403629#%40%3F_afrLoop%3D3486624636403629%26_adf.ctrl-state%3Dcoa43tonq_61
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Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Προμήθειας (ΕΕΕΠ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης
σύμβασης και την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα
Στοιχεία της δημοσίευσης

Για διαδικασίες σύναψης σύμβασης για τις οποίες έχει δημοσιευτεί προκήρυξη

διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι πληροφορίες
που απαιτούνται στο μέρος Ι ανακτώνται αυτόματα, υπό την προϋπόθεση ότι

έχει χρησιμοποιηθεί η ηλεκτρονική υπηρεσία ΕΕΕΠ για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΠ.
Παρατίθεται η σχετική ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης:

Αριθμός της προκήρυξης
2017-134399

Αριθμός ανακοίνωσης στην ΕΕ:
2017/S 134-39902_
URL της ΕΕ

National Official Journal
-

Εάν δεν έχει δημοσιευθεί προκήρυξη διαγωνισμού στην Επίσημη Εφημερίδα
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή αν δεν υπάρχει υποχρέωση δημοσίευσης εκεί, η

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας θα πρέπει να συμπληρώσει πληροφορίες
με τις οποίες θα είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας
σύναψης σύμβασης (π.χ. παραπομπή σε δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο)
Ταυτότητα του αγοραστή
Επίσημη ονομασία:

Περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας - Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς
Χώρα:

Ελλάδα
Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης συμβάσεων
Type of procedure
Not specified
Τίτλος:
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Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,
για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει

της χαμηλότερης τιμής . Κωδικός CPV: 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών
Επιβατών.

Σύντομη περιγραφή:

Ηλεκτρονικού Δημόσιου Ανοιχτού διεθνούς μειοδοτικού διαγωνισμού για την

ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Καστοριάς,
για το σχολικό έτος 2017-2018, συνολικού προϋπολογισμού 1.104.002,69

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιώματος προαίρεσης με κριτήριο

κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει

της χαμηλότερης τιμής . Κωδικός CPV: 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών Μεταφορών
Επιβατών.

Αριθμός αναφοράς αρχείου που αποδίδεται στον φάκελο από την
αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα (εάν υπάρχει):
2/2017

Μέρος ΙΙ: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Επωνυμία:
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
-

Ηλ. ταχ/μείο:
-2-
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-

Τηλέφωνο:
-

Αρμόδιος ή αρμόδιοι επικοινωνίας:
-

Αριθ. ΦΠΑ, εφόσον υπάρχει:
-

Εάν δεν υπάρχει αριθμός ΦΠΑ, να αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και υπάρχει
-

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία επιχείρηση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ αποκλειστικότητα: ο οικονομικός
φορέας είναι προστατευόμενο εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»
ή προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο πλαίσιο προγραμμάτων
προστατευόμενης απασχόλησης;
❍ Ναι
❍ Όχι

Ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των εργαζομένων με αναπηρία ή
μειονεκτούντων εργαζομένων;
-

Εφόσον απαιτείται, ορίστε την κατηγορία ή τις κατηγορίες στις οποίες
ανήκουν οι ενδιαφερόμενοι εργαζόμενοι με αναπηρία ή μειονεξία
-

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος σε επίσημο
κατάλογο εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει ισοδύναμο
πιστοποιητικό [π.χ. βάσει εθνικού συστήματος (προ)επιλογής];
❍ Ναι
❍ Όχι

• Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην ενότητα

Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, συμπληρώστε
το μέρος V, κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και
υπογράψτε το μέρος VI.
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α) να αναφέρετε τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά
περίπτωση:
-

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται
ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

γ) Να αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή

ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
-

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα κριτήρια
επιλογής;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη
σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της προμήθειας

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει βεβαίωση

πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει
πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή
στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας, μέσω πρόσβασης σε

εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος διατίθεται αυτή
δωρεάν;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, να αναφέρετε:
-

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
από κοινού με άλλους;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΕΕΕΠ από τους άλλους
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
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α) Να αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στον όμιλο
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …):
-

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν από
κοινού στη διαδικασία προμήθειας:
-

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία του συμμετέχοντος ομίλου:
-

Ανάλογα με την περίπτωση, ένδειξη για την/τις παρτίδα/ες για τις οποίες
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά:
-

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
#1

• Κατά περίπτωση, να αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή
των προσώπων που είναι εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό
φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης:
Όνομα
-

Επώνυμο
-

Ημερομηνία γέννησης
-

Τόπος γέννησης
-

Οδός και αριθμός:
-

Ταχ. κωδ.:
-

Πόλη:
-

Χώρα:
---
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Ηλ. ταχ/μείο:
-

Τηλέφωνο:
-

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα:
-

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία σχετικά με την εκπροσώπηση
(τις μορφές της, την έκταση, τον σκοπό …):
-

Γ: Πληροροφίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων οντοτήτων
Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων οντοτήτων

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια επιλογής που καθορίζονται
στο μέρος IV και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;
❍ Ναι
❍ Όχι

• Παρακαλείστε να υποβάλετε χωριστό έντυπο ΕΕΕΠ, με τις πληροφορίες

που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και Β του παρόντος μέρους,

καθώς και το μέρος ΙΙΙ, για κάθε μία από τις σχετικές οντότητες, δεόντως
συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα από τους ενδιαφερόμενους φορείς.
Σημειώσετε ότι αυτό θα πρέπει επίσης να περιλαμβάνει κάθε τεχνικό

προσωπικό ή τεχνικό φορέα, είτε ανήκουν άμεσα στην επιχείρηση του

οικονομικού φορέα, ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας

και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή

τις τεχνικές υπηρεσίες που ο οικονομικός φορέας μπορεί να καλέσει για την
εκτέλεση των εργασιών.

Εφόσον είναι σχετικές για τη συγκεκριμένη ικανότητα ή τις ικανότητες στις
οποίες στηρίζεται ο οικονομικός φορέας, παρακαλείστε να συμπεριλάβετε

τις πληροφορίες σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε μία από τις σχετικές
οντότητες.

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων
δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας

• (Το τμήμα συμπληρώνεται μόνο αν οι πληροροφίες αυτές ζητούνται ρητώς
από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα).
-6-
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Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν ναι και στο μέτρο που είναι γνωστοί, παραθέστε κατάλογο των
προτεινόμενων υπεργολάβων:
-

• Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις

πληροφορίες επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στο μέρος Ι, να

παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα τμήματα Α και

Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος III για κάθε υπεργολάβο (ή
κατηγορία υπεργολάβων).

Μέρος ΙΙΙ: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 57 παράγραφος 1 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση με καταδικαστική

απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία
έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως

ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της

24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ
L 300 της 11.11.2008, σ. 42).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-
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Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διαφθορά

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για διαφθορά με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 3

της σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται

υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1 και στο άρθρο 2 παράγραφος 1 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). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως

ορίζεται στο εθνικό δίκαιο της αναθέτουσας αρχής (του αναθέτοντα φορέα) ή
του οικονομικού φορέα.
Η απάντησή σας
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❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Απάτη

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτό για απάτη με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί
πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Κατά την έννοια του άρθρου
1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48).
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❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων
ή ελέγχου σε αυτό για τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα

με τρομοκρατικές δραστηριότητες με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
-10-

17PROC002021259 2017-09-29

περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζονται στα άρθρα
1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για

την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο
λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα
εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
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Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας με καταδικαστική απόφαση η οποία έχει

εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο

1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου,
της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες
δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ.15).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-

Εκδότης
-

Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Υπάρχει τελεσίδικη απόφαση εις βάρος του ίδιου του οικονομικού φορέα ή

οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού

ή εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή

ελέγχου σε αυτό για παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων με

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να
ισχύει; Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού

Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων

της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1).
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
-

Αιτιολογία
-

Ο οποίος έχει καταδικαστεί
-

Εφόσον καθορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση, διάρκεια
της περιόδου αποκλεισμού.
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
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❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης

Στο άρθρο 57 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού
Καταβολή φόρων

Παρέβη ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή
φόρων, τόσο στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και στο κράτος

μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη
χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-

---

Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-
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Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

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

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης

Παραβίασε ο οικονομικός φορέας τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την

καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Οικεία χώρα ή κράτος μέλος
---

Ενεχόμενο ποσό
-
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Η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με άλλα μέσα εκτός από δικαστική ή
διοικητική απόφαση;
❍ Ναι
❍ Όχι

Εάν η παράβαση υποχρεώσεων έχει αποδειχθεί με δικαστική ή διοικητική
απόφαση, η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική;
❍ Ναι
❍ Όχι

Να αναφερθεί η ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης της απόφασης.
-

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται απευθείας σε
αυτήν, η διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
-

Περιγράψτε ποιά μέσα χρησιμοποιήθηκαν
-

Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, είτε

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

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους;
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
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Στο άρθρο 57 παράγραφος 4 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται οι
ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του στον
τομέα του περιβαλλοντικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στον τομέα του κοινωνικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του κοινωνικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Παραβίαση των υποχρεώσεων στους τομείς του εργατικού δικαίου

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, παραβιάσει τις υποχρεώσεις του

στον τομέα του εργατικού δικαίου; Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της

παρούσας προμήθειας στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα
της προμήθειας ή στο άρθρο 18 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ.
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❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πτώχευση

Έχει κηρύξει ο οικονομικός φορέας πτώχευση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αφερεγγυότητα
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Αποτελεί ο οικονομικός φορέας αντικείμενο διαδικασίας αφερεγγυότητας ή
παύσης δραστηριοτήτων;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Διακανονισμός με τους πιστωτές

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε διακανονισμό με πιστωτές;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
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εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Κατάσταση ανάλογη της πτώχευσης, δυνάμει της εθνικής νομοθεσίας
Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε ανάλογη της πτώχευσης

κατάσταση, προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη σε εθνικές
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-
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Κωδικός
-

Εκδότης
-

Περιουσιακά στοιχεία υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή
Είναι τα περιουσιακά στοιχεία του οικονομικού φορέα υπό αναγκαστική
διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων

Έχουν ανασταλεί οι επιχειρηματικές δραστηριότητες του οικονομικού φορέα;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-
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Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους, ωστόσο, μπορείτε να

εκτελέσετε τη σύμβαση. Οι πληροφορίες αυτές δεν είναι απαραίτητο
να παρασχεθούν εάν ο αποκλεισμός των οικονομικών φορέων στην

παρούσα περίπτωση έχει καταστεί υποχρεωτικός βάσει του εφαρμοστέου
εθνικού δικαίου χωρίς δυνατότητα παρέκκλισης όταν ο οικονομικός
φορέας είναι, ωστόσο, σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση.
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με
σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; Κατά
περίπτωση, βλέπε ορισμούς στο εθνικό δίκαιο, στη σχετική προκήρυξη ή στα
έγγραφα της προμήθειας.
Η απάντησή σας
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❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
σύναψης της σύμβασης

Είναι ο οικονομικός φορέας ενήμερος για τυχόν σύγκρουση συμφερόντων, όπως
ορίζεται από την εθνική νομοθεσία, τη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της

προμήθειας, λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Άμεση ή έμμεση συμμετοχή στην κατάρτιση της παρούσας διαδικασίας
σύναψης σύμβασης

Έχει ο οικονομικός φορέας, ή συνδεόμενη με αυτόν επιχείρηση, παράσχει

συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή την συμβαλλόμενη οντότητα ή έχει κατ’
άλλον τρόπο εμπλακεί στην κατάρτιση της διαδικασίας σύναψης σύμβασης;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Πρόωρη λήξη, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις

Έχουν επιβληθεί στον οικονομικό φορέα, στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτουσα αρχή ή προηγούμενης

σύμβασης παραχώρησης, πρόωρη καταγγελία της σύμβασης, αποζημιώσεις ή
άλλες παρόμοιες κυρώσεις;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι
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Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Έχετε λάβει μέτρα για να αποδείξετε την αξιοπιστία σας («αυτοκάθαρση»)
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Ψευδείς δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, ανικανότητα παροχής των
απαιτούμενων εγγράφων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα
της παρούσας διαδικασίας
Ο οικονομικός φορέας:

α) έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των

πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την ικανοποίηση των κριτηρίων επιλογής,
β) έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,

γ) δεν ήταν σε θέση, χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσει τα απαιτούμενα από
την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα δικαιολογητικά, και

δ) έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης

αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντος φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο

πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης ή να παράσχει εξ αμελείας
παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Α: Καταλληλότητα

Στο άρθρο 58 παράγραφος 2 της οδηγίας 2014/24/ΕΕ ορίζονται τα
ακόλουθα κριτήρια επιλογής

Εγγραφή στο οικείο επαγγελματικό μητρώο

Είναι εγγεγραμμένος στα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος

μέλος εγκατάστασής του, όπως περιγράφεται στο παράρτημα XI της οδηγίας

2014/24/ΕΕ· οι οικονομικοί φορείς από ορισμένα κράτη μέλη μπορεί να οφείλουν

να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα αυτό.
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❍ Ναι
❍ Όχι

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: χρειάζεται ειδική έγκριση

Χρειάζεται ειδική έγκριση για να μπορεί ο οικονομικός φορέας να παράσχει την
σχετική υπηρεσία στη χώρα εγκατάστασής του;
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Λήξη
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια
επιλογής υποψηφίων

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:

Πληροί τα εφαρμοστέα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή

τους κανόνες, ώστε να περιορίζεται ο αριθμός των υποψηφίων με τον
ακόλουθο τρόπο:

Σε περίπτωση που απαιτούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή άλλες

μορφές αποδεικτικών εγγράφων, να αναφέρετε για κάθε ένα αν ο
οικονομικός φορέας έχει τα απαιτούμενα έγγραφα:

Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές αποδεικτικών
στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε για το καθένα:
Η απάντησή σας
❍ Ναι
❍ Όχι

Παρακαλείστε να τα περιγράψετε
-

Είναι οι πληροφορίες αυτές διαθέσιμες δωρεάν για τις αρχές από τη βάση
δεδομένων κράτους μέλους της ΕΕ;
❍ Ναι
❍ Όχι
URL
-

Κωδικός
-

Εκδότης
-

Μέρος VΙ: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει
σύμφωνα με τα μέρη II έως V ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη
επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν

αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις
λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν:

α) Η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα
σχετικά δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων
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σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν [υπό την προϋπόθεση
ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να το πράξει] ή

β) Από τις 18 Οκτωβρίου 2018 το αργότερο (ανάλογα με την εθνική

εφαρμογή του άρθρου 59 παράγραφος 5 δεύτερο εδάφιο της οδηγίας

2014/24/ΕΕ), η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην
κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ...
[προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα,

όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει

πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει
στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του

παρόντος Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Προμήθειας για τους σκοπούς

τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή,
παραπομπή στη δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής
Ένωσης, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή απαιτείται, υπογραφή(-ές):
Ημερομηνία
-

Τόπος
-

Υπογραφή
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