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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ               Πολύγυρος:  28-12-2018

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                     Αρ. πρωτ.: 664413 (3227)

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ                                    

        ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 

ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

Δ/νση: Διοικητήριο , Πολύγυρος 

Ταχ. Κώδ.: 63100                

Τηλ.: 2371351302              

FAX: 2371351292      

Πληρ.: Σπ . Ροκανάς               

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ  4/2018

σε διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 του

Ν 4412/2016   για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  χωρικής

αρμοδιότητας Π. Ε. Χαλκιδικής,  για τα σχολικά έτη  2017 – 2018 και 2018-2019

με σφραγισμένες προσφορές και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

συνολικού προϋπολογισμού 44751,60 ευρώ

ευρώ, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (CPV 60130000 Υπηρεσίες Ειδικών

Οδικών Μεταφορών Επιβατών).

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  –

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
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Ο  Αντιπεριφερειάρχης  Χαλκιδικής 

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,

όπως ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας

Κεντρικής Μακεδονίας».όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα

3. Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Α΄) «Δομή και λειτουργία της

Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης» και άλλες διατάξεις.

4. Το άρθρο 2 παρ. 24 του ν. 2621/1998 (ΦΕΚ 136 Α΄) «Περί ρύθμισης θεμάτων

Τ.Ε.Ι. και άλλες διατάξεις».

5. Το Ν.Δ. 496/1974 (ΦΕΚ Α΄ 204) «Περί λογιστικού των Ν.Π.Δ.Δ.».

6. Τις  Διατάξεις  του  Ν.  2362/95  (ΦΕΚ  Α΄247/27.11.1995)  «Περί  Δημοσίου

Λογιστικού,  ελέγχου  των  δαπανών  του  κράτους  και  άλλες  διατάξεις»,  όπως

ισχύει.

7. Τις  διατάξεις  του  Ν.  3871/2010  (ΦΕΚ  Α΄141/17.08.2010)  «Δημοσιονομική

Διαχείριση και Ευθύνη». 

8. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων

από τους Διατάκτες».

9. Τις διατάξεις της ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018 ) « Μεταφορά

μαθητών  δημοσίων  σχολείων  από τις  Περιφέρειες  )  όπως  τροποποιήθηκε  και

ισχύει μέχρι σήμερα

10. Το άρθρο 32 του Ν 4412/16 ( ΦΕΚ 147Α – 8-8-2016) « Δημόσιες συμβάσεις

έργων , προμηθειών, και υπηρεσιών ( προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ και

2014/25/ΕΕ)»

11. Τις  διατάξεις  του  άρθρου  4  του  Π.Δ.  118/2007  (ΦΕΚ  Α΄150/10.07.2007)

«Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» σχετικά με την υποχρέωση δημοσίευσης

προκήρυξης στον τοπικό τύπο.».

12. Το  Ν.  4250/2014  “Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις

Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-  Τροποποίηση

διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α' 161) και λοιπές ρυθμίσεις” 

13. Το  Ν.  4257/2014  “Επείγουσες  ρυθμίσεις  αρμοδιότητας  Υπουργείου

Εσωτερικών” 
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14. Το Ν.  4281/2014 “Μέτρα στήριξης  και  ανάπτυξης  της  ελληνικής  οικονομίας,

οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις”

15. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11-4-2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη,

την  αυτοδιοίκηση  και  την  αποκεντρωμένη  διοίκηση  Ενσωμάτωση  Οδηγίας

2009/50/ΕΚ».

16. Το  άρθρο  8  του  Ν.  2741/1999  (ΦΕΚ  199  Α΄)  «Ενιαίος  Φορέας  Ελέγχου

Τροφίμων, άλλες ρυθμίσεις θεμάτων αρμοδιότητας του Υπουργείου Ανάπτυξης

και λοιπές διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 57 του Ν.

3659/08  (ΦΕΚ-77  Α΄/7-5-08)  και  το  άρθρο  2  του   Ν.  3060/2002  (ΦΕΚ

242/τ.Α΄/11-10-2002) «Ρύθμιση θεμάτων Υπουργείου Δικαιοσύνης».

17. Το  Ν.  3310/2005  (ΦΕΚ  30/Α΄/14.2.2005)  «Μέτρα  για  τη  διασφάλιση  της

διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης

δημοσίων συμβάσεων».

18. Το Ν. 3414/05 (ΦΕΚ – 279 Α΄/10-11-2005) «Τροποποίηση του Ν. 3310/2005

“Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων

κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” (ΦΕΚ 30/Α΄/14.2.2005)».

19. Την  με  αρ.  20977/2007  (ΦΕΚ  1673/τ.Β΄/23.8.2007)  Κοινή  απόφαση  των

Υπουργών  Ανάπτυξης  και  Επικρατείας  με  θέμα:  «Δικαιολογητικά  για  την

τήρηση  των  μητρώων  του  Ν.  3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Ν.

3414/2005».

20. Του ν. 2328/95 (ΦΕΚ 159/Α’/95), όπως τροποποιήθηκε με το ν. 2372/96 (ΦΕΚ

29/Α’/96) άρθρο 11 και το ν.2414/96 (ΦΕΚ 135/Α’/96) άρθρο 14 σε συνδυασμό

με  τις  διατάξεις  του  Π.Δ/τος  82/96  (ΦΕΚ  66/Α’/11-04-1996)

«Ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  Ελληνικών  Ανωνύμων  Εταιρειών  που

μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των

νομικών  προσώπων  του  ευρύτερου  δημόσιου  τομέα»,  όπως  αυτές

τροποποιήθηκαν και ισχύουν με τις διατάξεις του άρθρου 8 του ν. 3310/05 και

του άρθρου 8 του ν. 3414/05».

21. Το Ν.  3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της  διαφάνειας  με  την

υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και

αυτοδιοικητικών  οργάνων  στο  διαδίκτυο  «Πρόγραμμα  Διαύγεια»  και  άλλες

διατάξεις».

22. Το N. 4013/11 (ΦΕΚ 204 Α΄/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής

Δημοσίων  Συμβάσεων  και  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου  Δημοσίων
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Συμβάσεων  –  Αντικατάσταση  του  έκτου  κεφαλαίου  του  ν.  3588/2007

(πτωχευτικός  κώδικας)  –  Προπτωχευτική  διαδικασία  εξυγίανσης  και  άλλες

διατάξεις».

23. Την αριθμ. Π1/ 2380/12 (ΦΕΚ 3400 Β΄/20-12-2012) «Ρύθμιση των ειδικότερων

θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού  Ηλεκτρονικού  Μητρώου

Δημοσίων  Συμβάσεων  του  Υπουργείου  Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,

Υποδομών,  Μεταφορών και  Δικτύων» Κ.Υ.Α.  των Υπουργών Οικονομικών –

Εθνικής Άμυνας – Εσωτερικών – Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής

Διακυβέρνησης – Ανάπτυξης,  Ανταγωνιστικότητας,  Υποδομών και  Δικτύων –

Υγείας – Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη – Ναυτιλίας και Αιγαίου.

24. Το άρθρο 63 του Ν.4415/ 2016  όπως τροποποιήθηκε με το Αρθρο 21 του Ν.

4563/2018  (  ΦΕΚ  169  Α   20-9-2018   )και  σύμφωνα  με  το  οποίο  όταν

προκύπτουν  νέες  ανάγκες  για  τη  μεταφορά  των  μαθητών  οι  οποίες  δεν

μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  εφαρμόζεται  η  διαδικασία  διαπραγμάτευσης

χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το  άρθρο 32 του Ν 4412/2016 

25. Τα έγγραφα υπ αριθμ   α.  Το αριθμ 671/28-11-2018 έγγραφο του ΕΕΕΕΚ

Ποτείδαιας από το οποίο προκύπτει ότι είναι απαραίτητη η προκήρυξη ενός

νέου δρομολογίου με παρουσία συνοδού (για το τμήμα 108) και    β. υπ αριθμ

132/22-11-2018   έγγραφο  του  Εσπερινού  Γιμνασίου  Πολυγύρου    από το

οποίο προκύπτει η ανάγκη μεταφοράς μιας μαθήτριας από τον Αγιο Νικόλαο

προς τη σχολική μονάδα

26. Τις  αριθμ  334468/4-12-2018 , 304361,304366,304369,304371 / 26-10-2018

βεβαιώσεις  χιλιομετρικής  απόστασης  toy Υπουργείου  Υποδομών  και

Μεταφορών 

27. Την αριθμ  ανάληψη υποχρέωσης 2018  : 71/5-1-2018 ( ΑΔΑ : ΩΓΣΥ7ΛΛ-

50Ε) η οποία εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε με α/α  415 στο βιβλίο   εγκρίσεων

και εντολών πληρωμής της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ

28. Τις    αριθμ  3211/11-12-2018 (  ΑΔΑ: 7ΣΖ07ΛΛ-ΑΥ0) και  3215/11-12-2018

(67Ρ57ΛΛ-3ΩΒ  απόφασεις της Οικονομικής Επιτροπής της ΠΚΜ: με τις οποίες

εγκρίθηκε η προσφυγή στην διαδικασία της διαπραγμάτευσης  
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Προσκαλούμε 

Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα που επιθυμούν να συμμετάσχουν σε 

διαπραγμάτευση χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το άρθρο 32 του Ν  

για την ανάθεση νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών  χωρικής αρμοδιότητας 

Π. Ε. Χαλκιδικής,  για το σχολικά έτος  2018-2019  με σφραγισμένες προσφορές 

και  με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, , για τη μίσθωση κατάλληλων

μεταφορικών μέσων  δημόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη 

μεταφορά μαθητών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης του Νομού 

Χαλκιδικής από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους μονάδα και αντίστροφα, 

για όλες τις ημέρες λειτουργίας των σχολείων ήτοι 150 ημέρες , από την ημερομηνία 

υπογραφής της σύμβασης  μέχρι 31-8-2019, όπως φαίνεται στα συνημμένα τμήματα 

(ομάδες) του παραρτήματος Α της πρόσκλησης προϋπολογιζόμενης δαπάνης 

44.751,60 ευρω  συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης 50% και 

συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.  

Η τιμή καυσίμου με την οποία υπολογίζεται το ανώτατο κόστος δρομολογιων για 

μικρά και μεγάλα λεωφορεία είναι 1,38€ / lit

 Η συγκεκριμένη πρόσκληση ενδιαφέροντος αφορά τμήματα δρομολογίων τα οποία 

προέκυψαν κατά το τρέχον σχολικό έτος
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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

ΑΡΘΡΑ          

1. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

2. ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

3. ΓΕΝΙΚΑ

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

5. ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

6. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

7. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

8. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

9. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  –ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ  –ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

10. ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

11. ΔIAΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

12. ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

13. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ – 

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

14. ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ – ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ       

15. ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

16. ΕΥΘΥΝΕΣ -ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

17. ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

18. ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ

19. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

20. ΛΟΙΠΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ         

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

6



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ: ΤΕΥΔ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΑΡΘΡΟ 1

ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

1. Η διαπραγμάτευση θα  πραγματοποιηθεί στο γραφείο 62 της ΠΕ Χαλκιδικής  στο

Διοικητήριο στον Πολύγυρο  στις  15-1-2019  και ώρα 09:30

2. Η διαπραγμάτευση θα διενεργηθεί από την αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης της 

     Π. Ε.  Χαλκιδικής, στο εξής  Επιτροπή Διαγωνισμού και την αρμόδια επιτροπή

προσφυγών της ΠΕ Χαλκιδικής, στο εξής  Επιτροπή Ενστάσεων και Προσφυγών,

στην  περίπτωση  υποβολής  ενστάσεων  ή  προσφυγών.  Οι  ως  άνω  επιτροπές

γνωμοδοτούν  προς  την  Οικονομική  Επιτροπή  της  Περιφέρειας  Κεντρικής

Μακεδονίας , στο εξής Οικονομική Επιτροπή, η οποία λαμβάνει τις σχετικές με το

διαγωνισμό  αποφάσεις,  ως  αρμόδιο  όργανο  διεξαγωγής  και  κατακύρωσης  κάθε

μορφής δημοπρασιών και διαγωνισμών. 

ΑΡΘΡΟ 2

ΤΜΗΜΑΤΑ (ΟΜΑΔΕΣ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

1. Η  ανάθεση  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών,  που  αποτελεί  αντικείμενο  του

διαγωνισμού,  υποδιαιρείται  σε  τμήματα  και  οι  διαγωνιζόμενοι  πρέπει  να

υποβάλλουν προσφορά, επί ποινή αποκλεισμού,  τουλάχιστον για ένα τμήμα.

Μπορούν επίσης να υποβάλλουν προσφορά για  περισσότερα του ενός ή για το

σύνολο  των τμημάτων, του παραρτήματος Α, η δε κατακύρωση μπορεί να γίνει

και για περισσότερα του ενός τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων στον

ίδιο μειοδότη. Τα τμήματα του διαγωνισμού, όπως αναλύονται στο παράρτημα

Α, είναι τα εξής:

 ΤΜΗΜΑΤΑ 106,110,  : Δρομολόγια με Δ. Χ. επιβατικά ή λεωφορεία για τη
μεταφορά  μαθητών  Α΄/θμιας  και  Β΄/θμιας  Εκπ/σης  σε  σχολικές  μονάδες,
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χωρικής  αρμοδιότητας  Π.  Ε.  Χαλκιδικής  συνολικού  προϋπολογισμού
44751,60 συμπεριλαμβανομένων  δικαιωμάτων  προαίρεσης  και
συμπεριλαμβανομένου  του  Φ.Π.Α 

Για όλα τα ανωτέρω τμήματα γίνονται δεκτές προσφορές μόνο από υποψηφίους
αναδόχους που καλύπτουν τουλάχιστον το σύνολο των δρομολογίων του κάθε
τμήματος και όχι μέρος αυτών.  .

Ο κατά περίπτωση προσφορότερος τύπος των  μεταφορικών μέσων για την εκτέλεση

των  κατά  περίπτωση  δρομολογίων,  όπως  αυτά  προβλέπονται  στην  παρούσα

πρόσκληση, σύμφωνα με τους τύπους των οχημάτων όπως αυτά κατηγοριοποιούνται

στο παράρτημα της υπ’ αριθμ. ΚΥΑ 50025/2018 ( ΦΕΚ 4217/τ.Β/26-9-2018 ) και σύμφωνα

με  τον  οποίο  υπολογίζεται  η  μέγιστη  αποζημίωση  του  οικείου  δρομολογίου,  δεν

κωλύει  την  υποβολή  προσφοράς  και  από  κατόχους  άλλων  τύπων  μεταφορικών

μέσων,  σύμφωνα  με  την  ως  άνω  κατηγοριοποίηση,  αρκεί  τα  μέσα  αυτά  να

υπερκαλύπτουν  τον  αριθμό  των  μεταφερόμενων  μαθητών,  για  τα  συγκεκριμένα

δρομολόγια, όπως αυτός προβλέπεται από τη πρόσκληση. Στην περίπτωση αυτή η

οικονομική  προσφορά,  για  κάθε  συγκεκριμένο  δρομολόγιο,  δεν  μπορεί  να  είναι

ανώτερη από την αποζημίωση του εν λόγω τμήματος, όπως αυτή έχει καθοριστεί με

τη πρόσκληση, με βάση τον  προβλεπόμενο από τη πρόσκληση  προσφορότερο τύπο

μεταφορικού μέσου.

2. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός

δρομολόγια  εφόσον  αυτά  δεν  ανήκουν  στην  ίδια  λειτουργική  ζώνη,  ή  αν

ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις

χιλιομετρικές  αποστάσεις  ότι  αυτά  μπορούν  να  πραγματοποιηθούν  και  δεν

διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα

σχολεία φοίτησης.. 

3. Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  μεταφορικό  μέσο  μεγαλύτερης

χωρητικότητας από αυτό που ζητείται στη πρόσκληση τότε έχει τη δυνατότητα

να  εκτελέσει  με  αυτό  παραπάνω  του  ενός  δρομολόγιου  εφόσον  δεν

δημιουργείται πρόβλημα ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο εκτέλεσης

των δρομολογίων, με την υποχρέωση αναθέτουσα αρχή 

4. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο

έχει κενές θέσεις  - ( όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος

με  το  οποίο  ο  ανάδοχος  συμμετέχει  στον  διαγωνισμό  για  το  συγκεκριμένο

δρομολόγιο ) -  τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και νέους μαθητές

που  θα  προκύψουν  κατά  τη  διάρκεια  του  σχολικού  έτους  χωρίς  επιπλέον

αποζημίωση 
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5. .Σε  περίπτωση που για κάποιο λόγο βρεθούν μαθητές  που μεταφέρονται  σε

διαφορετική  σχολική  μονάδα  απ  αυτή  που  αναφέρεται  στην  παρούσα

προκήρυξη  και  κατ  επέκταση  και  στη  σύμβαση  που  θα  συναφθεί  ,αλλά  ο

προορισμός  συμπίπτει  τότε  ο  ανάδοχος  μεταφέρει  τον  μαθητή  χωρίς  να

χρειάζεται τροποποίηση της σύμβασης αλλά απαιτείται η μηνιαία βεβαίωση της

μεταφοράς του από τον Δ/ντη του Σχολείου 

6. Σε  περίπτωση  δρομολογίου  στο  οποίο  περιλαμβάνονται  πολλαπλές

διαδρομές ,εάν για οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση

υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των χιλιομέτρων που εκτελέστηκαν.

7. Ο υποψήφιος ανάδοχος  έχει εύλογο χρονικό περιθώριο πριν την έναρξη  ή μετά

τη  λήξη των  μαθημάτων  προκειμένου να  μεταφέρει τους μαθητές προς και

από τη  σχολική μονάδα, εξαιρουμένων των περιπτώσεων μεταφοράς μαθητών

ΑΜΕΑ  που τα οχήματα πρέπει να είναι στην καθορισμένη ώρα στη σχολική

μονάδα.  Για  το λόγο αυτό σε περίπτωση που χρησιμοποιηθεί  όχημα για

περισσότερα  του  ενός  δρομολόγια  εφόσον  αυτά  ανήκουν  στην  ίδια

λειτουργική  ζώνη  πρέπει  να  καταθέσει  υπεύθυνη  δήλωση  ψηφιακά

υπογεγραμμένη μέσα στον φάκελο της  τεχνικής  προσφοράς , στην οποία θα

αναλύεται  ο   τρόπος  μεταφοράς  ,  θα   αναφέρονται  οι   χρόνοι   και   οι

χιλιομετρικές   αποστάσεις  και  θα  δηλώνεται  η  δυνατότητα  καλής

εκτέλεσης  της      μεταφοράς . Η επιτροπή αξιολόγησης εφόσον κρίνει ότι

βάσει των όσων αναφέρονται στην       υπεύθυνη δήλωση  δεν καλύπτονται οι

ανωτέρω  προϋποθέσεις  δύναται  ζητώντας  την  έγγραφη  συναίνεση  του

προσφέροντος  να   αντιστοιχήσει  κάποιο  από τα εφεδρικά οχήματα (όπως

αναφέρονται  στο  άρθρο  10  στο    δρομολόγιο  οπότε   η   προσφορά  δεν

απορρίπτεται.

     .

ΑΡΘΡΟ 3

ΓΕΝΙΚΑ

Πηγή  χρηματοδότησης  της  μεταφοράς  των  μαθητών  είναι  οι  Κ.Α.Π.  των

δευτεροβάθμιων  Ο.Τ.Α.,  μέσω  των  οποίων,  επιχορηγείται  η  Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής, αποκλειστικά για
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το  σκοπό αυτό (άρθρο 8 της  Κ.Υ.Α.  υπ’  αριθμ.  24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449

Β΄/14-6-2013).  

2 Τα   παραρτήματα,  αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας.

3 Το πλήρες κείμενο τη πρόσκλησης  υπάρχει  και σε ηλεκτρονική μορφή μέσω

του  διαδικτύου  στη  διεύθυνση  :  http://  www  .  pkm  .  gov  .  gr   στην  ενότητα

Χαλκιδική.  

4 Κάθε  σχετική  πληροφορία  θα  παρέχεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή,  τηλ.

2371351302.

ΑΡΘΡΟ 4

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Κριτήριο για την τελική επιλογή του υποψηφίου αναδόχου ή των αναδόχων θα

είναι αυτό της χαμηλότερης τιμής, για  κάθε τμήμα .

  

ΑΡΘΡΟ 5

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

1. Οι  προσφορές,  θα  υποβάλλονται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  μέσα  σε

σφραγισμένο  φάκελο  μέχρι  την  15-1-2019  ημέρα  Τρίτη   και  ώρα  09:30  στο

γραφείο 62 της ΠΕ Χαλκιδικής στον Πολύγυρο 

ΑΡΘΡΟ 6

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1  Δεκτές γίνονται προσφορές από φυσικά ή νομικά πρόσωπα, από επιχειρήσεις

ημεδαπής  ή  αλλοδαπής,  ομίλους,  ενώσεις  νομικών  ή  φυσικών  προσώπων,

κοινοπραξίες των ανωτέρω, με οποιοδήποτε συνδυασμό και εν γένει από περισσότερα

του ενός  πρόσωπα, φυσικά ή νομικά,  που υποβάλλουν από κοινού προσφορά και

δραστηριοποιούνται  επαγγελματικά  στο  αντικείμενο  της  παρούσας,  που  έχουν

συσταθεί  και  λειτουργούν  νόμιμα,  σύμφωνα  με  την  ελληνική  νομοθεσία  ή  έχουν

συσταθεί σύμφωνα με τη νομοθεσία άλλου, πλην της Ελλάδας, κράτους μέλους της

Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου και έχουν την κεντρική διοίκηση ή την

κύρια εγκατάστασή τους ή την έδρα τους στο εσωτερικό της Ε.Ε. ή του Ευρωπαϊκού
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Οικονομικού Χώρου, εφόσον η δραστηριότητά τους παρουσιάζει συνεχή δεσμό με

την οικονομία του κράτους - μέλους της Ε.Ε. ή τέλος έχουν συσταθεί σύμφωνα με τη

νομοθεσία τρίτων χωρών, που έχουν υπογράψει τη συμφωνία δημοσίων συμβάσεων

του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου, η οποία κυρώθηκε με το Ν. 2513/1997.

ΑΡΘΡΟ 7

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Η συμμετοχή στο διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του υποψηφίου, ο οποίος εξ αυτού

και  μόνον  του  λόγου  δεν  αντλεί  δικαίωμα  αποζημίωσης.  Η  συμμετοχή  στο

διαγωνισμό συνεπάγεται πλήρη αποδοχή, εκ μέρους του υποψηφίου, των όρων

διενέργειας  του διαγωνισμού,  όπως εξειδικεύονται  στην παρούσα,  στο σύνολό

τους.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν δεσμεύεται για την τελική ανάθεση της σύμβασης και

δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να ματαιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη

σχετική  διαδικασία,  χωρίς  καμία  υποχρέωση  για  καταβολή  αμοιβής  ή

αποζημίωσης, εξ αυτού του λόγου, στους υποψηφίους. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι

δεν δικαιούνται ουδεμία αποζημίωση για δαπάνες σχετικές με τη σύνταξη και

υποβολή στοιχείων που αναφέρονται στην παρούσα.

3. Σε  περίπτωση  υποβολής  προσφοράς  από  ομίλους,  ενώσεις,  κοινοπραξίες,  υπό

σύσταση κοινοπραξίες ή περισσότερα του ενός πρόσωπα, που υποβάλουν από κοινού

προσφορά,  όλα  τα  μέλη  τους  ευθύνονται,  έναντι  της  Αναθέτουσας  Αρχής,

αλληλέγγυα και σε ολόκληρο το καθένα.

4. Όλα τα  στοιχεία  που υποβάλλονται  στο  πλαίσιο  του  παρόντος  διαγωνισμού είναι

δεσμευτικά για τους υποψηφίους.

5. Η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  καθώς  και  η  Οικονομική  Επιτροπή  επιφυλάσσονται,

εφόσον το κρίνουν απαραίτητο, να κάνουν ενδεικτικό έλεγχο επαλήθευσης στοιχείων,

που θα υποβληθούν από τους υποψηφίους.

ΑΡΘΡΟ 8

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν:

α) Τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα,

11



β) Ενώσεις επαγγελματιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά,

γ) Συνεταιρισμοί,

δ) Κοινοπραξίες,

που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στο αντικείμενο της παρούσας.

2. Στο  διαγωνισμό  δεν  γίνονται  δεκτοί (αποκλείονται)  όσοι  υποψήφιοι  (βάσει  του

άρθρου 73 του Ν. 4412/2016) εμπίπτουν σε μία από τις ακόλουθες καταστάσεις:

α. Έχει εκδοθεί εις βάρος τους τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για κάποιο από τα
παρακάτω αδικήματα:
• Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της 
απόφασης – πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24__ Οκτωβρίου 2008 για 
την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος.
• Δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται οι υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων ή των κρατών - μελών της Ένωσης και στην παρ. 1 του άρθρου 2 της 
απόφασης - πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 για την 
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα καθώς και όπως ορίζεται στην
κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα.
• Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων η οποία κυρώθηκε με το Ν.
2803/2000 (Α’48).
• Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 
δραστηριότητες, όπως
ορίζονται, αντιστοίχως στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης -πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του 
Συμβουλίου της 13 Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας ή ηθική 
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο
4 αυτής.
• Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας,
όπως ορίζονται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 26 Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος
για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση 
της τρομοκρατίας, η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το Ν. 
3691/2008 (Α’166).
• Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 
2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 
5Απριλίου 2011, για την πρόληψηκαι την καταπολέμηση της εμπορίας των ανθρώπων
και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης – πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου η οποία ενσωματώθηκε στην 
εθνική νομοθεσία με το Ν. 4198/2003 (Α’215).
Σημείωση: Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος 
του οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα, ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Οι ανωτέρω λόγοι αποκλεισμού αφορούν ιδίως:
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(α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (ΕΠΕ) και προσωπικών 
εταιρειών (ΟΕ και ΕΕ) τους διαχειριστές.
(β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (ΑΕ) τον διευθύνοντα σύμβουλο καθώς και
όλα τα μέλη του Δ. Σ.
β. Τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής 
εκκαθάρισης ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν 
αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή βρίσκονται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε 
εθνικές διατάξεις νόμου.
γ. Η Αναθέτουσα Αρχή διαθέτει επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο 
συμπέρασμα ότι ο οικονομικός φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς 
φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού.
δ. Συντρέχει κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων του άρθρου 24 του Ν. 4412/2016
ε. Έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση 
ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης.
στ . Έχουν επιχειρήσει να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της Αναθέτουσας Αρχής, έχουν αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες 
που ενδέχεται να τους αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης 
σύμβασης ή έχουν παράσχει εξ’ αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που 
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση.
ζ. Έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο 
του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους ιδιότητα που αποδεδειγμένα 
διαπιστώθηκε από την Αναθέτουσα Αρχή.
η. Δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Το παρόν παύει να 
εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές που οφείλει, είτε υπαγόμενος σε 
δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
θ. Έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών 
που απαιτούνται
κατ’ εφαρμογή του παρόντος ή δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.
ι . Έχει επιβληθεί εις βάρος τους η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς 
δημοσίων συμβάσεων, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 74 του Ν. 4412/2016.
ια.. Οι ενώσεις προσώπων, σε περίπτωση που οποιαδήποτε από τις προϋποθέσεις 
αποκλεισμού της παραγράφου αυτής, ισχύει για ένα τουλάχιστον μέλος της.

ΑΡΘΡΟ 9

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ –

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

Οι συμμετέχοντες στους διαγωνισμούς υποβάλλουν εγκαίρως και προσηκόντως, επί 

ποινή αποκλεισμού, εντός του κυρίως φακέλου της προσφοράς  
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Α  στον υποφάκελο “Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά” τα εξής 

δικαιολογητικά και στοιχεία, 

.

1 . To Τυποποιημένο Εντυπο Υπευθυνής Δήλωσης  (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 του Ν. 
4412/2016 

2. ΑΙΤΗΣΗ  ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία να αναγράφουν  

 α   τον αριθμό κυκλοφορίας του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) ή λεωφορείου ή μικρού
λεωφορείου που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου καθώς ο 
αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου.
β) το δρομολόγιο για το οποίο υποβάλει την προσφορά σύμφωνα με τον κωδικό αριθ-
μό δρομολογίου του πίνακα, 
γ)Τα δικαιολογητικά που κατατίθενται (άδεια κυκλοφορίας, ΚΤΕΟ, ασφαλιστήρια, 
άδεια οδήγησης) είναι φωτοαντίγραφα από τα γνήσια που έχουν στην κατοχή τους.

 3 Φωτοτυπία της άδειας κυκλοφορίας των λεωφορείων, των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ

κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε δρομολογίου. 

 4Φωτοαντίγραφο από πρόσφατα φύλλα τεχνικού ελέγχου Κ.Τ.Ε.Ο., από τα οποία να

προκύπτει  ότι  τα  διατιθέμενα  λεωφορεία  ή  τα  Δ.Χ.  επιβατικά  (ΤΑΞΙ  κλπ)

διασφαλίζουν την ασφαλή μεταφορά των μαθητών.

 5Φωτοαντίγραφα εν ισχύ ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή σήμα ασφάλισης  

Στην  περίπτωση  που  το  λεωφορείο  ή  το  Δ.Χ.  επιβατικό  (ΤΑΞΙ  κλπ)  δεν  είναι

ιδιόκτητο, απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί α. η κατάθεση υπεύθυνης δήλωσης του

ιδιοκτήτη του λεωφορείου, του Δ.Χ. επιβατικού (ΤΑΞΙ κλπ) θεωρημένη για το γνήσιο

της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημα του στον υποψήφιο ανάδοχο

με ιδιωτικό συμφωνητικό μίσθωσης, για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια

της  σύμβασης  και  μέχρι  την  πλήρη  εκτέλεση  αυτής,  καθώς  και  β. η  κατάθεση

υπεύθυνης δήλωσης του υποψήφιου αναδόχου ηλεκτρονικά υπογεγραμμένη , ότι το

σχετικό  συμφωνητικού  μίσθωσης,  θα  το  προσκομίσει  όταν  και  εάν  κληθεί  να

υποβάλλει τα δικαιολογητικά, εάν πρόκειται να γίνει σε αυτόν η κατακύρωση

6 Αντίγραφο της ειδικής άδειας οδήγησης για τους οδηγούς των ΤΑΞΙ και των Δ.Χ.

επιβατικών εφόσον και για αυτά απαιτείται τέτοια άδεια

7 .     Τα παρακάτω κατά περίπτωση δικαιολογητικά 
:
Α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ:

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το οποίο

προκύπτει  ότι  δεν έχουν καταδικαστεί  με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για
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κάποιο  από  τα  αδικήματα,  της  συμμετοχής  σε  εγκληματική  οργάνωση,

νομιμοποίησης  εσόδων από  παράνομες  δραστηριότητες,  της  υπεξαίρεσης,  της

απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας, της

δόλιας  χρεοκοπίας,  της  παιδικής  εργασίας  καθώς  και  για  κάποιο  από  τα

αδικήματα  του  Αγορανομικού  Κώδικα  σχετικό  με  την  άσκηση  της

επαγγελματικής  τους  δραστηριότητας   και  γενικά  για  όσα  αδικήματα

προβλέπονται στο (άρθρο 73 του Ν 4412/2016).

II. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του

τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης

ειδοποίησης,  από το  οποίο να προκύπτει  ότι  δεν τελούν  σε πτώχευση και  σε

διαδικασία κήρυξης πτώχευσης.

III.Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο

να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω ειδοποίησης είναι ενήμεροι

ως προς τις υποχρεώσεις τους, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης

και ως προς τις φορολογικές τους υποχρεώσεις. Ο ανάδοχος εφόσον απασχολεί

προσωπικό   υποχρεούται   να  καταθέσει  και    υπεύθυνη  δήλωση,  ψηφιακά

υπογεγραμμένη,  στην  οποία  να  δηλώνονται  οι  ασφαλιστικοί  φορείς  στους

οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση.  

IV. Σε  περίπτωση  εγκατάστασής  της  στην  αλλοδαπή,  τα  δικαιολογητικά  των

παραπάνω περ. (ΙΙ) και (ΙΙΙ) εκδίδονται με βάση την ισχύουσα νομοθεσία της

χώρας  που  είναι  εγκατεστημένοι,  από  την  οποία  εκδίδεται  το  σχετικό

πιστοποιητικό.

V. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, αν αυτό απαιτείται από τις διατάξεις,

ή  άλλης  επαγγελματικής  οργάνωσης, με  το  οποίο  θα  πιστοποιείται  αφενός  η

εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμα τους, κατά την ημέρα διενέργειας

του διαγωνισμού και αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι

μέχρι της επίδοσης της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης. 

Β. ΟΙ ΑΛΛΟΔΑΠΟΙ:

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή ισοδύναμου εγγράφου αρμόδιας διοικητικής ή

δικαστικής  αρχής  της  χώρας  εγκατάστασής  τους,  έκδοσης  του  τελευταίου

τριμήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  δεν  έχουν  καταδικασθεί  με  αμετάκλητη  δικαστική
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απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της

παρούσης παραγράφου παρ. 6.

II. Πιστοποιητικό της κατά περίπτωση αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της

χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε  κάποια

από τις καταστάσεις της περίπτωσης (ΙΙ) του εδαφίου (Α) ή υπό άλλη ανάλογη

κατάσταση ή διαδικασία  και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις της περ. (ΙΙΙ) του

εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 6. 

III. Πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο

να προκύπτει ότι ήταν εγγεγραμμένοι στα μητρώα του οικείου Επιμελητηρίου ή

σε  ισοδύναμες  επαγγελματικές  οργανώσεις,  κατά  την  ημέρα  διενέργειας  του

διαγωνισμού και εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι την επίδοση

της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης.

Γ. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΄Η ΑΛΛΟΔΑΠΑ:

I. Τα παραπάνω δικαιολογητικά των περιπτώσεων  των εδαφίων (Α) και (Β) της

παρούσας παρ. 6  αντίστοιχα.

II. Πιστοποιητικό  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,  έκδοσης  του

τελευταίου  εξαμήνου,  πριν  από  την  κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης

ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση

του  Κ.Ν.  2190/1920,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  ή  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.

1892/1990 (ΦΕΚ Α΄ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις

(μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και  επίσης ότι δεν τελούν υπό διαδικασία

έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων

ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).

III. Ειδικότερα,  τα  ανωτέρω  νομικά  πρόσωπα  πρέπει  να  προσκομίζουν  για  τους

διαχειριστές, στις περιπτώσεις των εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

των προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και για τον πρόεδρο και διευθύνοντα

σύμβουλο  για  τις  ανώνυμες  εταιρίες  (Α.Ε.),  απόσπασμα  ποινικού  μητρώου  ή

άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας

εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι τα ανωτέρω πρόσωπα δεν έχουν

καταδικαστεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα

του εδαφίου Α της περ. Ι   της παρούσης παραγράφου.

IV. Επί  ημεδαπών  ανωνύμων  εταιρειών,  τα  προαναφερόμενα  πιστοποιητικά  της

εκκαθάρισης της περίπτωσης ΙΙ  του εδαφίου Γ της παρούσης παραγράφου 6,
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εκδίδονται, όσον αφορά στην κοινή εκκαθάριση από την αρμόδια Υπηρεσία της

Περιφέρειας, στο μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της οποίας είναι εγγεγραμμένη η

συμμετέχουσα  στο  διαγωνισμό  Α.Ε.,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  των  άρθρων

7α.1.ια΄ και 7β.12 του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, και όσον αφορά

στην  ειδική  εκκαθάριση  του  Ν.  1892/1990,  όπως  εκάστοτε  ισχύει,  από  το

αρμόδιο  Εφετείο   της  έδρας  της  ανωνύμου  εταιρείας  που  τελεί  υπό  ειδική

εκκαθάριση. 

V. Επί  ημεδαπών  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  και  προσωπικών  εταιρειών

(Ο.Ε.  και  Ε.Ε.)  το πιστοποιητικό  της  εκκαθάρισης,  εκδίδεται  από το αρμόδιο

τμήμα  του  Πρωτοδικείου  της  έδρας  της  συμμετέχουσας  στο  διαγωνισμό

επιχείρησης. 

Δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ:

I. Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου, πριν από την

κοινοποίηση  της  ως  άνω  έγγραφης  ειδοποίησης  ή  άλλο  ισοδύναμο  έγγραφο

αρμόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το

οποίο  να  προκύπτει  ότι  ο  πρόεδρος  του  Διοικητικού  Συμβουλίου  δεν  έχει

καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήματα

της περίπτωσης (Ι) του εδαφίου (Α) της παρούσης παρ. 6. 

II. Τα δικαιολογητικά  των περιπτώσεων (2) και  (3) του εδαφίου Α του παρόντος

κεφαλαίου, εφόσον πρόκειται για ημεδαπούς συνεταιρισμούς και της περίπτωσης

ΙΙ  του  εδαφίου  Β  της  παρούσης  παρ.  6,  εφόσον  πρόκειται  για  αλλοδαπούς

συνεταιρισμούς, αντίστοιχα, και της περ. ΙΙ  του εδαφίου Γ  της παρούσης παρ. 6.

III.Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα.

Ε.  ΟΙ  ΕΝΩΣΕΙΣ  Ή  ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΕΣ  ΠΟΥ  ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ  ΚΟΙΝΗ

ΠΡΟΣΦΟΡΑ:

Τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά για  κάθε  μεταφορέα  που

συμμετέχει στην ένωση,  Επισημαίνεται ότι :

I. Με  την  υποβολή  της  προσφοράς,  κάθε  μέλος  της  ένωσης  ευθύνεται  εις

ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των υπηρεσιών, η ευθύνη

αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

II. Σε περίπτωση που, εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, ή ανωτέρας

βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης
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κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να

έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή και τους

ίδιους όρους. Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης

της  σύμβασης,  τα  υπόλοιπα  μέλη  συνεχίζουν  να  υπέχουν  την  ευθύνη  της

ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα μέλη

της ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η

αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ύστερα

από γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

    Επιπλέον για τους οδηγούς ( εφόσον δεν είναι ο ίδιος ο ανάδοχος) και τους συνοδούς

των  τμημάτων δρομολογίων για τα οποία υποβάλλει προσφορά ,  ο ανάδοχος οφείλει να

προσκομίσει  τα παρακάτω :

1. Αντίγραφο ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι 

α) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα,

β)  δεν  έχουν  παραπεμφθεί  σε  δίκη  για  τα  αδικήματα  της  βαριάς  σωματικής
βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5),  αποπλάνησης παιδιών
(ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων
(ΠΚ  348Α),  προσέλκυσης  παιδιών  για  γενετήσιους  λόγους  (ΠΚ  348Β),
μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο
έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385),
γ) δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους,

δ) δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),

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

δύο αυτές καταστάσεις.

    2 Υπεύθυνη δήλωση  του αναδόχου στην οποία να αναφέρει  α. Τα ονοματεπώνημα

των οδηγών β. Το ονοματεπώνυμο του συνοδού ανα δρομολόγιο   γ ότι οι οδηγοί των

οχημάτων  του   είναι  εφοδιασμένοι  με  όλα  τα  κατάλληλα  έγγραφα  και  ιατρικά

πιστοποιητικά τα οποία απαιτούνται από την εκαστοτε ισχύουσα νομοθεσία προκειμένου

να εκτελέσουν τα καθήκοντά τους και  δ. ότι   Οι συνοδοί των οχημάτων είναι   είναι

εφοδιασμένοι  με  όλα  τα  κατάλληλα  έγγραφα  και  ιατρικά   πιστοποιητικά  που

προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθμ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017

(ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017)  απόφασης του Υπουργού Υγείας (  Αρθρο 10 της  ΚΥΑ

50025/18 ) και ε.  ότι έχουν προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες και έχουν διαπιστσει

ότι  οι οδηγοί και οι συνοδοί τόσο  κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής των

αιτήσεων, όπως αυτή έχει οριστεί με τη σχετική προκήρυξη, όσο και κατά το χρόνο του

18



πρόσληψής τους δεν έχουν στο ποινικό τους μητρώο  τους περιορισμούς της παραγρ 2 του

Αρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/18

Η ένωση υποψηφίων αναδόχων και η κοινοπραξία  υποβάλλει κοινή προσφορά, η

οποία υπογράφεται υποχρεωτικά, είτε από όλους τους υποψηφίους αναδόχους που

αποτελούν  την  ένωση,  είτε  από  εκπρόσωπό  τους  εξουσιοδοτημένο  με

συμβολαιογραφική  πράξη.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να

προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του  κάθε  μέλους  της

ένωσης υποψηφίων αναδόχων.  Για τις εταιρίες που συμμετέχουν στο διαγωνισμό

καταστατικό ή ΦΕΚ από το οποίο να προκύπτει το πρόσωπο που εκπροσωπεί την

εταιρία 

   Εφόσον οι υποψήφιοι ανάδοχοι συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό

τους,  υποβάλλεται  μαζί  με  την  προσφορά  και  σχετικό  παραστατικό

εκπροσώπησης,  από  το  οποίο  θα  προκύπτει  ότι  δίνεται  το  δικαίωμα  στον

εκπρόσωπό  τους  να  παραβρεθεί  στο  διαγωνισμό,  τα   δε  νομικά  πρόσωπα

επικυρωμένο  αντίγραφο  πρακτικού  ή  απόφαση  του  αρμοδίου  διοικητικού

οργάνου του νομικού προσώπου και στην περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών,

σχετικό συμβολαιογραφικό έγγραφο.

 Για συμμετοχή στο διαγωνισμό Ανωνύμων Εταιρειών (για τις ανώνυμες εταιρείες

που  αυτό  απαιτείται)  αναγκαία  προϋπόθεση  είναι  η  ονομαστικοποίηση  των

μετοχών  τους  μέχρι  φυσικού  προσώπου (άρθρο 8 παρ.4 του Ν.3310/2005).  Η

συνδρομή της προϋπόθεσης αυτής αποδεικνύεται με την προσκομιδή μαζί με την

προσφορά των εξής δικαιολογητικών: α) Πιστοποιητικού της αρμόδιας αρχής που

εποπτεύει, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ν. 2190/1920, την εταιρεία, από την

οποία προκύπτει  ότι  οι  μετοχές  της με  βάση το ισχύον καταστατικό της είναι

ονομαστικές  και  β)  Αναλυτικής  κατάστασης  με  τα  στοιχεία  των  μετόχων  της

εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι

καταχωρημένα  στο  Βιβλίο  Μετόχων  της  εταιρείας,  το  πολύ  τριάντα  (30)

εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς (άρθρο 1 παρ.2

Π.Δ. 82/96, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 109 του Ν. 2533/97). Σε περίπτωση

που μέτοχοι Α.Ε. που συμμετέχει στο διαγωνισμό είναι άλλες Α.Ε. , με ποσοστό

συμμετοχής στο μετοχικό κεφάλαιο τουλάχιστον 1% απαιτείται και των εταιρειών
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αυτών οι μετοχές να είναι ονομαστικές στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου

και  επίσης  οι  εταιρείες  αυτές  πρέπει  να  προσκομίζουν  τα  προαναφερόμενα

δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών και για τις Α.Ε. μετόχους της

Α.Ε.  που  λαμβάνει  μέρος  στο  διαγωνισμό.  Αν  συμμετέχει  στο  διαγωνισμό

εταιρεία  άλλης  νομικής  μορφής  πλην  των  Α.Ε.,  στις  οποίες  συμμετέχουν  ή

κατέχουν  εταιρικά  μερίδια  Ανώνυμες  Εταιρείες  με  ποσοστό  συμμετοχής  στο

εταιρικό κεφάλαιο 1%, οι μετοχές  πρέπει  να είναι  ονομαστικές  μέχρι  φυσικού

προσώπου (άρθρο 8 παρ. 1-3 του Ν. 3310/2005 και 8 παρ. 1 του Ν. 3414/2005).

Σε περίπτωση μη υποβολής των παραπάνω δικαιολογητικών ή επί υποβολής μη

νόμιμων  ή  ανεπίκαιρων  (πέραν  των  τριάντα  (30)  ημερών),  η  προσφορά

αποκλείεται ως απαράδεκτη.

Για  τις  αλλοδαπές  Ανώνυμες  Εταιρείες  ισχύει  η  παρ.2  του  άρθρου  8  του

Ν.3310/2005,  όπως  τροποποιήθηκε  με  το  άρθρο  8  παρ.1  του  Ν.3114/2005,  στην

οποία ορίζεται ότι: « Οι υποχρεώσεις της παρ.1 του άρθρου αυτού, ισχύουν και για τις

αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες , ανεξαρτήτως της συμμετοχής τους ή μη σε ελληνικές

ανώνυμες εταιρείες, υπό την προϋπόθεση ότι το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν

την  έδρα  τους,  επιβάλλει  για  το  σύνολο  της  δραστηριότητάς  τους  ή  για  τη

συγκεκριμένη  δραστηριότητα,  την  ονομαστικοποίηση  των  μετοχών  τους  μέχρι

φυσικού  προσώπου.  Εφόσον  δεν  επιβάλλεται  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης  των

μετοχών κατά το δίκαιο της χώρας, στην οποία έχουν την έδρα τους, προσκομίζεται

σχετική  βεβαίωση  από  αρμόδια  αρχή  της  χώρας  αυτής,  εφόσον  υπάρχει  σχετική

πρόβλεψη,  διαφορετικά  προσκομίζεται  υπεύθυνη  δήλωση  του  υποψηφίου.  Στην

περίπτωση  που  δεν  επιβάλλεται  υποχρέωση  ονομαστικοποίησης,  η  αλλοδαπή

ανώνυμη εταιρεία υποχρεούται να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή έγκυρη και

ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της, που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό

(1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου της Α.Ε. Σε περίπτωση που η εταιρεία δεν

τηρεί  ενημερωμένη  κατάσταση  μετόχων  να  προσκομίσει  σχετική  κατάσταση

μετόχων,  που  κατέχουν  τουλάχιστον  ένα  τοις  εκατό  (1%)  των  μετοχών  ή

δικαιωμάτων  ψήφου,  σύμφωνα  με  την  τελευταία  Γενική  Συνέλευση,  εφόσον  οι

μέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία οφείλει

να αιτιολογήσει τους λόγους για τους οποίους δεν είναι γνωστοί οι ως άνω μέτοχοι η

δε  Αναθέτουσα  Αρχή  δεν  διαθέτει  διακριτική  ευχέρεια  κατά  την  κρίση  της

αιτιολογίας αυτής. Εναπόκειται στην Αναθέτουσα Αρχή να αποδείξει τη δυνατότητα
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της  εταιρείας  να  υποβάλει  την  προαναφερόμενη  κατάσταση  των  μετόχων  της

διαφορετικά ή μη υποβολή της σχετικής κατάστασης δεν επιφέρει έννομες συνέπειες

σε βάρος της εταιρείας. Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού

προσώπου δεν ισχύει ως προς τις εισηγμένες στα Χρηματιστήρια κρατών –μελών της

Ευρωπαϊκής  Ένωσης  ή  του  Οργανισμού  Συνεργασίας  και  Ανάπτυξης  (Ο.Ο.Σ.Α.)

εταιρείες.

Η μη έγκαιρη και προσήκουσα υποβολή των δικαιολογητικών συμμετοχής του

παρόντος  άρθρου  συνιστά  λόγο  αποκλεισμού  του  προσφέροντα  από  το

διαγωνισμό.

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε γλώσσα άλλη, εκτός της ελληνικής, θα συνοδεύο-
νται υποχρεωτικά από επίσημη     μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα
   Β. Εντός του υποφακέλου με την ένδειξη οικονομική προσφορά  :

      Το έντυπο οικονομικής προσφοράς του παρ/τος Δ   Η τελική προσφερόμενη τιμή

ανά τμήμα θα πρέπει να δίνεται σε ΕΥΡΩ, μετά την εφαρμογή της ενιαίας έκπτωσης σε

ακέραιες  τιμές  μονάδος  του τμήματος  στην ημερήσια αξία έκαστου δρομολογίου του

τμήματος,  που  θα  είναι  η  προσφερόμενη  τιμή  ανά  δρομολόγιο.  Το  άθροισμα  των

προσφερομένων  τιμών του  τμήματος  για  κάθε  ένα  από τα δρομολόγια  του τμήματος

αποτελεί  την  συνολική  οικονομική  προσφορά  του  συμμετέχοντος  για  το  τμήμα.

Επισημαίνεται ότι  για κάθε δρομολόγιο του τμήματος θα πρέπει να αναγράφεται

υποχρεωτικά η προσφερόμενη τιμή διαφορετικά η προσφορά στο σύνολό της για

κάθε τμήμα απορρίπτεται.

Στην τιμή  περιλαμβάνονται  οι  τυχόν  υπέρ τρίτων  κρατήσεις,  τα  έξοδα μεταφοράς,  η

δαπάνη του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την πρόσκληση,  ως και

κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από το Φ.Π.Α. 

Προσφορά  που  θέτει  όρο  αναπροσαρμογής  πλην  της  προβλεπόμενης  από  την  ΚΥΑ

αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

Οι τελικές τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την  υπογραφή της

σύμβασης μέχρι τη λήξη της, καθώς και για ενδεχόμενες  παρατάσεις της.

ΑΡΘΡΟ 10
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ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ - ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΑΝΤΙΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

.

  Ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους

όρους της πρόσκλησης.

Μετά την κατάθεση της προσφοράς, επί νομίμως υποβληθέντων δικαιολογητικών, οι

διαγωνιζόμενοι  παρέχουν  διευκρινήσεις  μόνο  όταν  αυτές  ζητούνται  από  αρμόδιο

όργανο, είτε κατά την ενώπιόν του διαδικασία, είτε κατόπιν εγγράφου της Υπηρεσίας,

μετά  από  σχετική  γνωμοδότηση  της  Επιτροπής  Διαγωνισμού  ή  απόφαση  της

Οικονομικής Επιτροπής. Από τις διευκρινήσεις, οι οποίες παρέχονται, σύμφωνα με τα

παραπάνω, λαμβάνονται υπόψη, μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία για τα

οποία υποβλήθηκε το σχετικό αίτημα. 

Μετά την κατάθεση της προσφοράς δεν γίνεται  αποδεκτή,  αλλά απορρίπτεται,  ως

απαράδεκτη, κάθε διευκρίνιση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της πρόσκλησης. 

Ο  προσφέρων,  εφόσον  δεν  έχει  ασκήσει,  εμπροθέσμως,   ένσταση  κατά  της

πρόσκλησης ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω ένσταση, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως

και  ανεπιφύλακτα  όλους  τους  όρους  της  πρόσκλησης  και  δεν  δύναται,  με  την

προσφορά του ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει, ευθέως ή εμμέσως,

τους ανωτέρω όρους. 

. 

2 Προσφορές  που  παρουσιάζουν  αποκλίσεις  από  τους  όρους  της  πρόσκλησης  θα

απορρίπτονται.

3 Εναλλακτικές  προσφορές  ή  αντιπροσφορές  δεν  γίνονται  δεκτές.   Σε  περίπτωση

υποβολής  τους  απορρίπτονται  ως  απαράδεκτες.  Δεν  γίνονται  επίσης  δεκτές

προσφορές για μέρος τμήματος  

4 Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους υποψηφίους για διακόσιες σαράντα

(240 ) ημερολογιακές ημέρες από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού.

Η ισχύς των προσφορών μπορεί να παραταθεί, εφόσον ζητηθεί από την αναθέτουσα

αρχή, πριν από τη λήξη τους και με ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με το

παραπάνω προβλεπόμενο. Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανωτάτου ορίου χρόνου

παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα αποτελέσματα του διαγωνισμού υποχρεωτικά

ματαιώνονται, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα

ότι  η  συνέχιση  του  διαγωνισμού  εξυπηρετεί  το  δημόσιο  συμφέρον,  οπότε  οι

συμμετέχοντες  μπορούν  να  επιλέξουν,  είτε  να  παρατείνουν  την  προσφορά  τους,
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εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανωτάτου ορίου, είτε όχι. Στην

τελευταία  περίπτωση,  η  διαδικασία  του  διαγωνισμού  συνεχίζεται  με  όσους

παρέτειναν τις προσφορές τους.

5 Προσφορά  που  ορίζει  χρόνο  ισχύος  μικρότερο  του  προβλεπόμενου  από  τη

πρόσκληση, απορρίπτεται ως απαράδεκτη.

6 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών από την Επιτροπή Διαγωνισμού, μπορούν να

παρίστανται όσοι υπέβαλαν προσφορά ή οι  εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποί τους.

ΑΡΘΡΟ 11

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Η  διάρκεια  του  έργου  της  ανάθεσης  υπηρεσιών  μεταφοράς  μαθητών  δημόσιων

σχολείων, χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Χαλκιδικής είναι 150 ημέρες   και αρχίζει από

την υπογραφή της σύμβασης  και λήγει την 31-8-2019.

ΑΡΘΡΟ 12

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ

1. Η  προσφερόμενη  τιμή,  κατά  τμήμα,  για  το  διαγωνισμό  μεταφοράς  μαθητών

Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους στα σχολεία που

φοιτούν και αντίστροφα, είναι το ημερήσιο κόστος του τμήματος, εφαρμοζόμενης

της  αντίστοιχης  έκπτωσης  σε  ακέραιες  τιμές  μονάδος,  που  προσφέρει  ο

διαγωνιζόμενος  στην  προϋπολογισθείσα  τιμή  έτσι  όπως  έχει  τεθεί  από  την

περιφέρεια και η οποία είναι μικρότερη ή ίση από αυτή που προκύπτει σύμφωνα

με  το  παράρτημα  της  ΚΥΑ  50025/2018  (  ΦΕΚ  4217/τ.Β/26-9-2018  )  «Μεταφορά

μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες». Στην προσφερόμενη τιμή δεν

συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ.. 

ΑΡΘΡΟ 13

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ –

ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 
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Αποσφραγίζεται πρώτα ο φάκελος με τα δικαιολογητικά συμμετοχής και την 

τεχνική προσφορά και εφόσον η προσφορά κριθεί αποδεκτή αποσφραγίζεται ο 

υποφάκελος της Οικονομικής Προσφοράς . 

 Εφόσον κάποιοι από τους υποψήφιους είναι παρόντες υπάρχει η δυνατότητα 

υποβολής ενώπιον της επιτροπής αξιολόγησης και βελτιωμένης οικονομικής 

προσφοράς 

Κατά την αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών καθ’ όσον για την τελική επιλογή
είναι κριτήριο η χαμηλότερη προσφορά λαμβάνονται υπ’ όψη τα παρακάτω στοιχεία:
• Η συμφωνία της προσφοράς προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές της 
πρόσκλησης..
• Η κατακύρωση τελικά γίνεται στον προμηθευτή, του οποίου η προσφορά είναι απο-
δεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στη πρόσκληση ουσιώδεις όρους, και  ο οποίος 
προσέφερε τη χαμηλότερη τιμή. Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές που περιέχουν 
την αυτή ακριβώς τιμή και είναι σύμφωνες με τους όρους και τις τεχνικές προδιαγρα-
φές της πρόσκλησης.

• Η κατακύρωση γίνεται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας η οποία διατηρεί το δικαίωμα περί κατακύρωσης ή μη.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την κρίση της να ζητήσει,

κατά  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  οποιοδήποτε  πρόσθετο  στοιχείο  κρίνει

απαραίτητο ή να καλέσει  τους συμμετέχοντες,  προκειμένου να διευκρινίσει  τα

πιστοποιητικά  ή έγγραφα που υποβλήθηκαν.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από αιτιολογημένη γνωμοδότηση της Επιτροπής

Διαγωνισμού,  δύναται,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  105  του  Ν.

4412/2016 να αποφασίσει:

α) Κατακύρωση του συνόλου του έργου.
Β) Οριστική ματαίωση των αποτελεσμάτων της διαπραγμάτευσης για τμήμα ή για 
τμήματα ή και για το σύνολο των τμημάτων της διαπραγμάτευσης .
Γ Ακύρωση μερικώς της διαδικασίας ή αναμόρφωση του αποτελέσματός της ή επα-
νάληψή της, σε περίπτωση που διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδή-
ποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης. Στην περίπτωση αυτή η επανάληψη λαμβάνει 
χώρα από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.
Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται αναλόγως τα οριζόμενα στο άρθρο 105 του Ν.
4412/2016..

 Εφόσον υπάρχουν ισότιμες ή ισοδύναμες, η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλλαν ισότιμες 
προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και 
παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων.
 .  Επισημαίνεται  ότι,  η  προσφορά  απορρίπτεται  στις  κάτωθι,  αναφερόμενες

ενδεικτικά, περιπτώσεις,  εάν:
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.
• Τα απαιτούμενα από την παρούσα πρόσκληση για προσκόμιση σε έντυπη μορφή 
στοιχεία υποβάλλονται ή περιέρχονται στην Υπηρεσία μετά την καθοριζόμενη 
προθεσμία.
• Σε αυτήν δεν αναγράφεται το ακέραιο ποσοστό έκπτωσης ολογράφως και 
αριθμητικώς.
Σημειώνεται ότι η ολόγραφη αναγραφή του ποσοστού έκπτωσης υπερισχύει της 
αντίστοιχης αριθμητικής.
• Περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος.
• Η οικονομική προσφορά υπερβαίνει την ανώτατη τιμή του τμήματος του 
Παραρτήματος Γ που έχει τεθεί από την αναθέτουσα αρχή και φυσικά τον 
προϋπολογισμό του τμήματος.
• Δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, είναι αόριστη ή ανεπίδεκτη 
εκτιμήσεως, περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα εφόσον αυτά δεν 
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την 
αποσαφήνιση ή συμπλήρωσή τους.
• Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος από τον ζητούμενο .
• Αποτελεί αντιπροσφορά ή πρόταση που κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής 
εξομοιώνεται με αντιπροσφορά,
• Θέτει όρο αναπροσαρμογής πλην της προβλεπόμενης από την ΚΥΑ 
αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου.
• Αποτελεί εναλλακτική προσφορά, ή προσφορά υπό αίρεση
• • Δεν περιλαμβάνει τα προβλεπόμενα δικαιολογητικά.
• Παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 
προδιαγραφές της παρούσας διοκήρυξης,
• Δεν είναι σύμφωνη με τους επί μέρους υποχρεωτικούς όρους της παρούσας, 
όπου αυτοί αναφέρονται. 

ΑΡΘΡΟ 14

-  ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. .  Η σύμβαση υπογράφεται και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη , το κείμενο της οποίας

επισυνάπτεται στο παράρτημα Β της παρούσας πρόσκλησης. 

2. Η  ανακοίνωση  της  απόφασης  κατακύρωσης  και  η  πρόσκληση  για  υπογραφή  της

σύμβασης ή των συμβάσεων προς  τον ανάδοχο ή τους  αναδόχους,  γίνεται  μετά τη

διενέργεια  του  προ-συμβατικού  ελέγχου  από  το  Ελεγκτικό  Συνέδριο  και  αν  αυτός

αποβεί θετικός.

3. Μετά την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης και της πρόσκλησης για υπογραφή

της  σύμβασης,  υπογράφεται  μεταξύ  της  Αναθέτουσας  Αρχής  και  του  Αναδόχου  η

σύμβαση, το κείμενο της οποίας επισυνάπτεται στη πρόσκληση   (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β).

Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του

αναδόχου, με την οποία συμμετείχε αυτός στο διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε

αποδεκτή  με  την  κατακύρωση  του  διαγωνισμού  σε  αυτόν.  Δε  χωρεί  οποιαδήποτε

διαπραγμάτευση στο κείμενο της σύμβασης που επισυνάφθηκε στη πρόσκληση του

διαγωνισμού, ούτε καθ’ οιονδήποτε τρόπο τροποποίηση ή συμπλήρωση της προσφοράς

του αναδόχου. 
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4. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον συμφωνούν προς τούτο και τα

δύο συμβαλλόμενα μέρη και υπό την προϋπόθεση ότι η τροποποίηση προβλέπεται από

συμβατικό όρο, μπορεί να τροποποιείται  η σύμβαση, ύστερα από γνωμοδότηση της

Επιτροπής Διαγωνισμού και απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.

Η  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  με  την  οποία  συναινεί  στην  τροποποίηση,

δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον.

5. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν:

α) Έχει ολοκληρωθεί το έργο της μεταφοράς των μαθητών με τη λήξη του σχολικού έτους

ή λόγω λήξης του χρόνου ισχύος της σύμβασης. 

β)  Έγινε  η αποπληρωμή του συμβατικού  τμήματος,  αφού προηγουμένως  επιβλήθηκαν

τυχόν κυρώσεις ή εκπτώσεις. 

γ)  Εκπληρώθηκαν  και  οι  τυχόν  λοιπές  συμβατικές  υποχρεώσεις  και  από  τα  δύο

συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα

από τη σύμβαση.

6. Σε περίπτωση που το έργο κατακυρωθεί σε ένωση αναδόχων, οι οποίοι υπέβαλαν κοινή

προσφορά, καθένας από τους αναδόχους αυτούς ευθύνεται στο ακέραιο.

7. Εάν  ο  ανάδοχος  στον  οποίο  έγινε  η  ανακοίνωση  δεν  προσέλθει  να  υπογράψει  τη

σύμβαση, η Υπηρεσία επιβάλλει αθροιστικά ή διαζευκτικά τις προβλεπόμενες από τις

κείμενες διατάξεις κυρώσεις.

ΑΡΘΡΟ 15

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

1. Η αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα προαίρεσης που δε μπορεί συνολικά να

υπερβαίνει το 50% του προϋπολογισμού της πρόσκλησης, σύμφωνα με την πρόβλεψη

του άρθρου 2, κεφάλαιο Γ, παρ. 2στ της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθμ. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ

1449 Β΄/14-6-2013). που αναλύεται ως κατωτέρω:

 Έως και το 20% του προϋπολογισμού κάθε τμήματος του διαγωνισμού για την

τροποποίηση των υφιστάμενων δρομολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιομέτρων των

δρομολογίων  ή  μερική  αλλαγή  διαδρομής  που  οφείλεται  στην  ανάγκη  να

εξυπηρετηθούν νέοι  μαθητές  κατά τη διάρκεια  της  εκτέλεσης της  σύμβασης ή σε

κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ.  εκτέλεση δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων),

όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης. 
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 Η δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειμένου της σύμβασης, με αντίστοιχη

αύξηση του συμβατικού αντικειμένου κάθε τμήματος,, μέχρι την ολοκλήρωση του

επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι  μεγαλύτερο των

τριών μηνών 

2.  Τα παραπάνω δικαιώματα προαίρεσης ασκούνται  με απόφαση του αρμοδίου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, 

ΑΡΘΡΟ 16

ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών. 

Το μεταφορικό μέσο  λεωφορείο, Δ. Χ. επιβατικό ( θα παραλαμβάνει τους μαθητές

από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά  ή και οριστικά αυτό δεν

είναι  δυνατό,  ο ανάδοχος  οφείλει  να ενημερώσει  την Αναθέτουσα Αρχή και  τους

γονείς και να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης,.

2. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός

και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του

ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής

και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών..

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.

4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».

5. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν

οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους

μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’

αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος

της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’

αριθμ.  Α-ΟΙΚ  51870/4503/09-09-2004  (Β΄  1442)  απόφαση  του  Υπουργού

Μεταφορών  και  Επικοινωνιών  με  θέμα  «Διατάξεις  περί  εφοδιασμού  δια  ζωνών

ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητάς και νήπια», εκτός και αν η εν λόγω

απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα

κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 
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Ο  ανάδοχος  ή  οι  ανάδοχοι  του  έργου  της  μεταφοράς  των  μαθητών,  πρέπει  να

εφαρμόζουν  πιστά  τις  σχετικές  διατάξεις  για  την  ασφάλεια  των  μεταφερόμενων

μαθητών. 

6. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να  είναι συνεργάσιμοι,, να  συμπεριφέρνονται

με  ευγένεια  στους  μαθητές  και  θα  πειθαρχούν  στις  υποδείξεις  των  Δ/ντών  των

σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους,  θα είναι  υγιείς  και  η συμπεριφορά

τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.

7. Οι  οδηγοί  των  οχημάτων  πρέπει,  κατά  τη  μεταφορά,  να  λάβουν  υπόψη  τους  τις

ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και

να  αντιμετωπίζουν  ανάλογα  τυχόν  εμφανιζόμενα  θέματα.  Προβλήματα  που  τυχόν

δημιουργούνται  από συμπεριφορά μαθητών και  επισημαίνονται  από τον υπεύθυνο

μεταφοράς,  θα πρέπει  να γίνονται  γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση

κάθε  σχολικής  μονάδας,  ώστε  να  γίνονται  οι  απαραίτητες  συστάσεις  και  να

αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου

– μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς.

8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από

το δρομολόγιο, οφείλουν είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η

κατάσταση  της  υγείας  τους,  τους  επιτρέπουν  να  ασκήσουν  τα  καθήκοντα  του

συνοδού. Επίσης οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με

τον ρόλο τους.. 

9. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον

ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων

των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο

ασφαλιστική  κάλυψη  για  αστική  ευθύνη  έναντι  τρίτων  και  για  υλικές  ζημίες.  Η

διάρκεια  των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει  να καλύπτει  τον  συμβατικό χρόνο της

σύμβασης  μεταφοράς.  Τα  ασφαλιστήρια  συμβόλαια  καλύπτουν  υποχρεωτικά

επιβαίνοντες  και  τρίτους  καθόλη  τη  διάρκεια  της  σύμβασης.  Έκαστος  ανάδοχος

εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που θα χρησιμοποιήσει, θα

έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη

για σωματικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων.

10. Για  τα  τυχόν  δρομολόγια  Αuμιας  Εκπαίδευσης  στα  οποία  προβλέπονται  από  τη

πρόσκληση  επιπλέον  επιστροφές  ,δεν  έχει  προϋπολογιστεί  γι  αυτές  επιπλέον

αποζημίωση και ο ανάδοχος έχει την υποχρέωση να τις εκτελέσει  κανονικά ( άρθρο 2

παραγρ 4 της ΚΥΑ 24001/2013)
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11. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή

τους  στο  μεταφορικό  μέσο,  μέχρι  την  αποβίβαση  για  παράδοσή  τους  στα

συμφωνημένα  σημεία-στάσεις,  έχει  ο  οδηγός  και  ο/η  συνοδός  του  οχήματος.  Σε

περιπτώσεις  μαθητών  ΑΜΕΑ  ο  οδηγός  ή  ο  συνοδός  του  οχήματος  οφείλει  να

παραδίδει  τους μαθητές στον υπεύθυνο του σχολείου

12. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για

τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα,

αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους

13. Οι ανάδοχοι  θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα

πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές

καλύψεις.

14. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο

για οποιοδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και

για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την

Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς

των μαθητών που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από

της προβλεπόμενες από την  σύμβαση κυρώσεις..

15. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις

16. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλο ή εν μέρει,

δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί

με  τους  μαθητές  καθώς  και  η  απαίτηση  καταβολής  εισιτηρίου  από  τους

μεταφερόμενους μαθητές.

17.  Η μη τήρηση  των  προϋποθέσεων,  τόσο  του  παρόντος  άρθρου,  όσο  και  των

άλλων άρθρων της  πρόσκλησης, επισύρει τις προβλεπόμενες διοικητικές ή και

ποινικές  κυρώσεις,  καθώς  και  την  κίνηση  της  διαδικασίας  καταγγελίας  της

συμβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών.

Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα

Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά

και μόνο τυχόν ευθύνες. 

18. Αν  αποδεδειγμένα  δεν  τηρηθούν  οι  συμβατικοί  όροι  από  τον  ανάδοχο,  τότε  η

αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η

οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του δρομολογίου,

στο  οποίο  εμφανίστηκε  η  παράβαση.  Η  βαρύτητα  της  παράβασης  των  όρων  θα
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καθορίσει  και  το  τελικό  ύψος  της  ποινικής  ρήτρας.  Ενδεικτικά  αναφέρονται  οι

παραβάσεις:

 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση,

δικαιολογημένη  ή  μη,  εγκεκριμένου  οχήματος  ή όταν  δεν  διαθέτουν  θέσεις  τα

οχήματα για όλους τους μαθητές.

 Αδικαιολόγητη  καθυστέρηση  άφιξης  λεωφορείου  ή  άλλου  οχήματος  στην

αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί.

 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο

για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα.

 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και

των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.

 Απαράδεκτη  συμπεριφορά  του  οδηγού  ή  συνοδού  στους  μαθητές,  γονείς  και

εκπαιδευτικούς.

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή.

 Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν.

19. Σε  περίπτωση  επανειλημμένης  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης,  ο  ανάδοχος

κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και  η εγγύηση

καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.

20. Σε  περίπτωση που ο  ανάδοχος  δεν  πραγματοποιήσει  δρομολόγιο  αδικαιολογήτως,

τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτό του κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με

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

του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ

του  κόστους  του  δρομολογίου.  Σε  περίπτωση  που  η  μη  πραγματοποίηση

αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο

ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η

εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας .

21. Η  είσπραξη  των  προστίμων  γίνεται  με  παρακράτηση  από  τα  οφειλόμενα  στον

ανάδοχο ή με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, 

22. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά

σε όλα τα μέλη της ένωσης.

ΑΡΘΡΟ 17

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
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1. Εγγύηση  καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  (όπως  στο  υπόδειγμα  2  του

παραρτήματος Γ)

α) Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση ή η ανάθεση, υποχρεούται και αφού

του ανακοινωθεί η κατακύρωση ή η ανάθεση και προσκληθεί για υπογραφή της

σύμβασης, να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, το

ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό 5% της συνολικής συμβατικής αξίας

χωρίς το Φ.Π.Α.

β) Η εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.

γ)  Σε περίπτωση σύμβασης ποσού από 20000 ευρώ και κάτω δεν απαιτείται εγγύηση

καλής  εκτέλεσης  όμως  ο  ανάδοχος  υποχρεούται  να  την  προσκομίσει  εφόσον

ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 

2. Στην περίπτωση ένωσης μεταφορέων οι εγγυήσεις περιλαμβάνουν και τον όρο

ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης.

3. Οι εγγυήσεις υποχρεωτικά συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα  και εκδίδονται

από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής

Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη μέρη της Συμφωνίας

Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το

ν. 2513/1997 (Α΄ 139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα

αυτό.  Μπορούν,  επίσης,  να  εκδίδονται  από  το  Ε.Τ.Α.Α.  Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.  ή  να

παρέχονται  με  γραμμάτιο  του  Ταμείου  Παρακαταθηκών  και  Δανείων  με

παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού..

4. Τα συνημμένα  υποδείγματα εγγυητικών αφορούν εγγυητικές επιστολές τραπεζών .

Οι λοιπές εγγυήσεις της παραγρ 4 του παρόντος άρθρου παρέχονται σύμφωνα με τους

όρους  και  προϋποθέσεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  που  αφορά  τον  κάθε  φορέα

έκδοσης 

ΑΡΘΡΟ 18

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ-

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΩ ΤΙΜΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΚΑΙ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

1. Η  καταβολή  της  αποζημίωσης  μεταφορικού  έργου  στους  αναδόχους  γίνεται

σύμφωνα με τη προσφορά τους έτσι όπως αυτή αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με

τη μέση τιμή καυσίμου του μηνός όπως ορίζεται από το παρατηρητήριο τιμών του

Υπουργείου  Ανάπτυξης  για  τον  νομό.  Η  αναπροσαρμογή  του  συμβατικού
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κόστους  δρομολογίου λόγω μηνιαίας  διαφοροποίησης της  τιμής  του καυσίμου

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

     Για λεωφορεία 

(Ν.Κ.Δ.Ε.) = (Α.Σ.Α.Δ.) x [(Μ.Κ.Δ.Ε.)/(Μ.Κ.Δ.Δ..)]

Όπου:

Ν.Κ.Δ.Ε.  = Νέο Κόστος Δρομολογίου μηνός Εκτέλεσης της Σύμβασης

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

Μ.Κ.Δ.Ε.  =  Μέγιστο  Κόστος  Δρομολογίου  που  υπολογίζεται  από  τους

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος με τιμή καυσίμου μηνός που εκτελείται

η σύμβαση

Μ.Κ.Δ.Δ.. =Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου από τους μαθηματικούς τύπους του

Παραρτήματος με τιμή καυσίμου με την οποία δημοπρατήθηκε η σύμβαση

Τα  συγκεκριμένα  τμήματα  δρομολογίων  υπολογίστηκαν  στην  παρούσα

πρόσκληση με τιμή 1,38 ευρώ /λίτρο

Για τα ΔΧ Επιβατικά  το κόστος δρομολογίου δεν αναπροσαρμόζεται.

2. Σε περίπτωση αναπροσαρμογής τμήματος  λόγω τροποποίησης δρομολογίου το

νέο  συμβατικό  κόστος  για  κάθε  δρομολόγιο  του  τμήματος  που  τροποποιείται

υπολογίζεται σύμφωνα με την παρακάτω σχέση:

     Για λεωφορεία και ΔΧ Επιβατικά

(Ν.Σ.Κ.Δ.)=( Α.Σ.Κ.Δ.)x [(Ν.Μ.Κ.Δ.)/( Α.Μ.Κ.Δ.)] 

Όπου: 

Ν.Σ.Α.Δ. = Νέο Συμβατικό Κόστος Δρομολογίου

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

Ν.Μ.Κ.Δ.  =  Νέο  Μέγιστο  Κόστος  Δρομολογίου  που  υπολογίζεται  από  τους

μαθηματικούς  τύπους  του Παραρτήματος  σύμφωνα με  τα χιλιόμετρα της  νέας

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της

πρόσκλησης 

Α.Μ.Κ.Δ. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος Δρομολογίου που υπολογίζεται από τους

μαθηματικούς τύπους του Παραρτήματος σύμφωνα με τα χιλιόμετρα της αρχικής

διαδρομής του δρομολογίου και την ίδια τιμή καυσίμου και διπλού τιμολογίου της

πρόσκλησης

Η  καταβολή  της  δαπάνης  για  τη  μεταφορά  των  μαθητών  στους  δικαιούχους

διενεργείται  από  την  Αναθέτουσα  Αρχή  με  βάση  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.
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Ειδικότερα  για  την  καταβολή  της  αποζημίωσης  απαιτείται,  πλέον  των  άλλων

δικαιολογητικών,  η βεβαίωση της παρ.1.δ.  του άρθρου 5,  της αρ. 24001/11-6-

2013 (ΦΕΚ 1449/τ Β΄ /14-6-2013) Κ.Υ.Α. 

3. Το χρονικό διάστημα το οποίο μεσολαβεί,  από την ημερομηνία υποβολής των

δικαιολογητικών μέχρι την εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το

χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το

σκοπό  αυτό  η  Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή  Ενότητα

Χαλκιδικής.

4. Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή και

δη  στη Διεύθυνση Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι

δικαιολογητικά:

 Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης 

 Βεβαίωση του Δ/ντή του οικείου σχολείου ότι πραγματοποιήθηκε κατά μήνα

η καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία

σύμβαση. 

 Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών. 

 Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 

 Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου. 

5. Τα  έξοδα  μεταφοράς  και  οι  κρατήσεις  επί  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας

βαρύνουν τον μεταφορέα ήτοι :

6. Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς:

 Για  τις  ημέρες  που  δε  λειτουργούν  τα  σχολεία,  κατόπιν  συνεννόησης  του

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου. 

 Για  τις  ημέρες  που  δεν  προσέρχονται  οι  μαθητές  στο  σχολείο  λόγω

κατάληψης, απεργίας του διδακτικού προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του

αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου. 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας,

εφόσον τα σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το Διευθυντή του σχολείου. 

 Στις  περιπτώσεις,  που δεν  γίνεται  η  μεταφορά,  λόγω ασθένειας  κάποιου ή

κάποιων μαθητών. 

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.
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Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του

αναδόχου θα πρέπει  να υπάρχει  ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 1 ώρα

πριν  την  ώρα  έναρξης  του  δρομολογίου  ειδάλλως  ο  ανάδοχος  αποζημιώνεται

κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου 

7. Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναμία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δρομολογίων,

από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου  ή  εξαιτίας  κάποιας  βλάβης  του  μεταφορικού

μέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με

τους  όρους  της  παρούσας  σύμβασης  και  τις  κείμενες  σχετικές  διατάξεις,

μεταφορά των μαθητών.

ΑΡΘΡΟ 19

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

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

προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό

είναι αναγκαίο.  Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι

της  Αναθέτουσας  Αρχής,  σε  περίπτωση  κατάργησης  ή  σύμπτυξης  των

δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως

καταργηθούν  για  οποιονδήποτε  λόγο  με  μονομερή  απόφαση  του  αρμόδιου

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη και κατά τη διάρκεια της νέας

σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας

Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

2. Στις  περιπτώσεις  όπου  η  μεταφορά  των  μαθητών  γίνεται  με  συνδυασμό

δρομολογίων  ο  ανάδοχος  ή  οι  ανάδοχοι  των  δρομολογίων  που  συνδυάζονται,

υποχρεούνται  να  εξασφαλίζουν  με  τον  αναγκαίο  συγχρονισμό  την  άνετη,

απρόσκοπτη  και  χωρίς  καθυστερήσεις  μεταφορά  των  μαθητών  στον  τελικό

προορισμό τους.

3. Μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί

αναλόγως,  με  μονομερή  απόφαση  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  ως  προς  τα

δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη

εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι
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Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις

μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα  γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για

λήψη της σχετικής απόφασης. Ειδικά , σε περίπτωση αλλαγής ώρας προσέλευσης

ή αποχώρησης για όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς ,  θα πρέπει να υπάρχει

συνεννόηση  του  Δ/ντή  της  σχολικής  μονάδας  με  τον  ανάδοχο  ,  ώστε  να

διαπιστωθεί  η  δυνατότητα  του  ανάδοχου  να   ανταπεξέλθει  στην  τροποποίηση

αυτή.

4. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο

ανάλογο και εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους όρους της  πρόσκλησης ως

εφεδρικό,  για  την  άμεση  και  κανονική  αντικατάσταση  κάθε  μεταφορικού

μέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή και κανονική

εκτέλεση του δρομολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο μειοδότης

βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου

μέσου (ταξί κλπ.).

5. Τα δρομολόγια  των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται  όταν στο σχολείο

εγγράφονται  ή  μεταγράφονται  μαθητές  ή  αλλάζει  η  κατοικία  τους.  Τυχόν

αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα αναχώρησης και επιστροφής καθώς και

αλλαγές  αυτών  κατά  την  διάρκεια  του  έτους,  θα  γίνονται  μόνο  από  την

Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου ,

τους  γονείς/κηδεμόνες  και  τον  ανάδοχο,.  Εφόσον  ο  ανάδοχος  δεν  μπορεί  να

ανταπεξέλθει  στα νέα δεδομένα της εκτέλεσης , υποχρεούται να συνεχίσει  την

εκτέλεση του δρομολογίου για τουλάχιστον 1 μήνα από την έγγραφη ενημέρωση

της Αναθέτουσας Αρχής ώστε  να εξευρεθεί νέος ανάδοχος . Σε περίπτωση που

δεν εξευρεθεί νέος ανάδοχος , ενημερώνονται οι σχολική μονάδα προκειμένου να

ενημερωθεί ο σύλλογος γονέων ώστε να εισηγηθούν αν αποδέχονται την συνέχιση

της  εκτέλεσης  του  δρομολογίου  ως  έχει  ή  για  το  αν  επιθυμούν  τη  χορήγηση

επιδόματος 

6. Σε περίπτωση που δρομολόγιο μεταφοράς μαθητών  ΑΜΕΑ που προκηρυχτεί  

      ως ταξί ή ΔΧ επιβατικό  και γίνει κατακύρωση σε μικρό ή μεγάλο λεωφορείο ο   

      ανάδοχος  υποχρεούται να διαθέσει και συνοδό χωρίς επιπλέον αποζημίωση

7. Σε περίπτωση δρομολογίων που θα εκτελεστούν με μικρά ή μεγάλα λεωφορεία : 

    ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει χωρίς επιπλέον αποζημίωση μαθητές  που    

     προκύπτουν κατά τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς εφόσον οι ήδη μεταφερόμενοι 
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     μαθητές είναι σε αριθμό μικρότεροι από τη μέγιστη χωρητικότητα του λεωφορείου

( όπως προκύπτει από την άδεια κυκλοφορίας του οχήματος με το οποίο ο ανάδοχος

συμμετέχει στον διαγωνισμό για το συγκεκριμένο δρομολόγιο ).

  Ο ανάδοχος έχει το δικαίωμα  να εκτελεί με το ίδιο  μεταφορικό μέσο παραπάνω του

ενός  δρομολόγια   (συγχώνευση  δρομολογίων  )  ,  εφόσον  δεν  υπάρχει  σημαντική

απόκλιση από την  πορεία  και  το χρόνο εκτέλεσης  του  κάθε δρομολόγιου και

εφόσον  ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή

8. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων

για  πλημμελή  εκτέλεση  του  δρομολογίου,  που  υποβάλλονται  στον  Δ/ντή  της

σχολικής  μονάδας,  ο  τελευταίος,  αφού  ελέγξει  την  ακρίβεια  των

καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα

Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων.

9. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του,

που διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού. 

10. Κατά  τη  διάρκεια  εκτέλεσης  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  έχει  το  δικαίωμα  να

χρησιμοποιήσει και κάποιο άλλο όχημα εκτός από αυτά που έχει δηλώσει στην

προσφορά  του.  Απαραίτητη  προϋπόθεση  είναι  α.  να  καλύπτει  τις  ανάγκες

μεταφοράς  και  τις  προδιαγραφές  ασφαλείας  και  β.  κ  προσκόμιση  άδειας

κυκλοφορίας , ασφαλιστήριου και φύλλου τεχνικού  έλεγχου του οχήματος 

11. Σε περίπτωση  αδικαιολόγητης μη εκτέλεσης του δρομολογίου μετά από απόφαση

της αναθέτουσας αρχής επιβάλλεται πρόστιμο ίσο με την καθαρή ημερήσια αξία

του δρομολογίου επί τις ημέρες μη πραγματοποίησης του το οποίο  μπορεί να

παρακρατηθεί από τα οφειλόμενα χρήματα  προηγουμένων μηνών 

ΑΡΘΡΟ 20

ΛΟΙΠΑ

Η παραλαβή της πρόσκλησης  θα γίνεται από την Υποδιεύθυνση Οικονομικού-

Ανθ Πόρων  της Π. Ε. Χαλκιδικής .  

                                          
                          Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ  ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

                                      ΙΩΑΝΝΗΣ          ΓΙΩΡΓΟΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α
 

ΤΜΗΜΑΤΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Τα τμήματα φαίνονται στους συνημμένους πίνακες :
 Διευκρινίζεται ότι 
 Α.  Όλα τα τμήματα αφορούν δρομολόγια με επιστροφή εκτός αν σε κάποιο  
        αναφέρεται  κάτι διαφορετικό
  Β. Οι ώρες των μαθημάτων  κατά βάση είναι :
     1. Για σχολεία Β/θμιας εκπαίδευσης έναρξη 08:10 λήξη 14:10 
     2. Για σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης έναρξη 08:10 λήξη, 13:15 , και  
         15;00 ή  16:00 (ολοήμερο)   ανάλογα με το κάθε σχολείο
     3. Για τα Εσπερινά Γυμνάσια – Λύκεια έναρξη 19:00 λήξη 22:00 ενώ για το  
         Εσπερινά ΕΠΑΛ 18:00 εως 22:30
     4. Για τα Ειδικό  Σχολείο Πολυγύρου έναρξη 08:30 λήξη, 13:15 
         ή  16:00 (ολοήμερο)  και για ειδικό Πορταριάς  έναρξη 08:10 λήξη 13:10

5 Για ΕΕΕΕΚ Πολυγύρου έναρξη  08:10 λήξη 12:30  και για το ΕΕΕΕΚ 
Ποτείδαιας  έναρξη  08:30 λήξη 13:00 και 12.40

 
Λόγω του ότι σε ορισμένα σχολεία υπάρχουν εξαιρέσεις ως προς τις ώρες αλλά
μπορεί να υπάρξουν και ενδεχόμενες αλλαγές ωραρίου ο υποψήφιος ανάδοχος 
έχει την υποχρέωση να ενημερωθεί από τις σχολικές μονάδες για τις ακριβείς 
ώρες των μαθημάτων πριν την κατάθεση της προσφοράς του.   

 Η τιμή καυσίμου (πετρέλαιο κίνησης ) που χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό 
του κόστους είναι 1,38 ευρώ /lit
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 

ΣΧΕΔΙΟ  ΣΥΜΒΑΣΗΣ
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               ΣΧΕΔΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Πολύγυρος: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ

       ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                             

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ   

ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  ΚΑΙ

ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ          

         

              

                                                               

ΣΎΜΒΑΣΗ ΑΝΆΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΏΝ ΜΕΤΑΦΟΡΆΣ ΜΑΘΗΤΏΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΊΑ

(ΜΙΚΡΆ  ΚΑΙ  ΜΕΓΆΛΑ),  Ή  Δ.Χ.  ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ  ΣΕ  ΣΧΟΛΙΚΈΣ  ΜΟΝΆΔΕΣ  TOY

ΝΟΜΟΥ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ  ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΈΤΗ 2017-2019. 

Στον Πολύγυρο  σήμερα………………………  στο κατάστημα της Π. Ε. Χαλκιδικής   αφενός η

Περιφέρεια  Κεντρικής  Μακεδονίας  –  Περιφερειακή  Ενότητα  Χαλκιδικής,  νομίμως

εκπροσωπούμενη  Αντιπεριφερειάρχη Χαλκιδικής  κο Ιωάννη Γιώργο δυνάμει της  301140

(386)/27-1-2017 απόφασης ( ΦΕΚ335Β / 8-2-2017 )  που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα

αρχή» και  αφετέρου ………………………………………………………………………. που θα

καλείται   εφεξής   «ανάδοχος»  και  εδρεύει  στη………………….  με  Α.Φ.Μ.

………………………..………. και Δ.Ο.Υ. …………………….. και εκπροσωπείται νόμιμα από

τον ………….

Έχοντας υπόψη:

1. Τις  διατάξεις  του  Ν.3852/2010  (ΦΕΚ  87  Α΄/7-6-2010)  «Νέα  Αρχιτεκτονική  της

Αυτοδιοίκησης  και  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης  –Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  όπως

ισχύει.

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 133/2010 (ΦΕΚ 226΄/Α )  «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής

Μακεδονίας».;όπως τροποποιήθηκε και ισχύει μέχρι σήμερα 
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3. Το  άρθρο  63  του  Ν.4415/  2016   όπως  τροποποιήθηκε  με  το  Αρθρο  Τρίτο  του  Ν.

4528/2018 ( ΦΕΚ 50Α )και σύμφωνα με το οποίο όταν προκύπτουν νέες ανάγκες για τη

μεταφορά  των  μαθητών  οι  οποίες  δεν  μπορούν  να  αντιμετωπιστούν  εφαρμόζεται  η

διαδικασία διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης σύμφωνα με το  άρθρο 32

του Ν 4412/2016 

4. Την αριθμ  ανάληψη υποχρέωσης 2018  : 71/5-1-2018 ( ΑΔΑ : ΩΓΣΥ7ΛΛ-50Ε) η οποία

εγκρίθηκε και καταχωρήθηκε με α/α  415 στο βιβλίο   εγκρίσεων και εντολών πληρωμής

της Οικονομικής Υπηρεσίας της ΠΚΜ

5. Την  αρ.  …………………..  απόφαση  της  Οικονομικής  Επιτροπής  περί  κατακύρωσης

………………..

ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η μεταφορά από τον ανάδοχο των μαθητών Α΄/θμιας & Β΄/θμιας

Εκπ/σης, από τον τόπο κατοικίας τους μέχρι τις σχολικές μονάδες που φοιτούν και αντίστροφα,

εκτελώντας τα δρομολόγια που αναφέρονται στο τμήμα … του παραρτήματος Α της με αρ. πρωτ.

……………… πρόσκλησης της Αναθέτουσας Αρχής,  σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και

της  αρ.  πρωτ.  ………………..  πρόσκλησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  η  οποία  αποτελεί

αναπόσπαστο μέρος της. 

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ

Το ημερήσιο τίμημα που δικαιούται  ο  ανάδοχος   για  ……..  ημέρες   σύμφωνα με τους

σχετικούς  όρους  της  παρούσας  για  το  ΤΜΗΜΑ

……………………………………………………………………… ανέρχεται  στο

ποσό των  ……………………………………………….χωρίς το ΦΠΑ. 

Συνολο για  ……  ημέρες :  ……….ευρώ
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Σε περίπτωση μικρού ή μεγάλου λεωφορείου η τιμή αναπροσαρμόζεται  σύμφωνα με το

άρθρο  18  παραγρ  1  της  πρόσκλησης .Η  τιμή  καυσίμου  (πετρέλαιο  κίνησης  )  που

χρησιμοποιήθηκε για υπολογισμό του κόστους είναι 1,38 ευρώ /lit

Σε περίπτωση πολλαπλών διαδρομών , εφόσον δεν πραγματοποιούνται κάποιες απ αυτές ,η

τιμή αναπροσαρμόζεται αναλογικά με τα χιλιόμετρα  της διαδρομής που θα διανυθεί.

ΑΡΘΡΟ 3: ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η σύμβαση αυτή ισχύει  από την  XXXXXX  έως την 31-8-2019.  Η Αναθέτουσα Αρχή

διατηρεί  το  δικαίωμα  να  παρατείνει  μονομερώς,  με  απόφαση  του  αρμόδιου  οργάνου  της,  το

αντικείμενο  της  σύμβασης,  με  αντίστοιχη  αύξηση  του  συμβατικού  αντικειμένου,  μέχρι  την

ολοκλήρωση του επόμενου διαγωνισμού μεταφοράς μαθητών και για διάστημα όχι μεγαλύτερο

των τριών μηνών. 

Επίσης προβλέπονται  δικαιώματα προαίρεσης, ύψους ……….. ευρώ (20%) και το οποίο θα

καταβληθεί αν η Αναθέτουσα Αρχή κάνει χρήση αυτού του δικαιώματος για την τροποποίηση

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

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

διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης ή σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη – π.χ. εκτέλεση δημόσιων

έργων επί οδοστρωμάτων), όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης.

 

ΑΡΘΡΟ 4: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Η καταβολή της δαπάνης για τη μεταφορά των μαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την

Αναθέτουσα  Αρχή  με  βάση  τα  νόμιμα  δικαιολογητικά.  Ειδικότερα  για  την  καταβολή  της

αποζημίωσης απαιτείται, πλέον των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου

5, της ως άνω Κ.Υ.Α. 24001/11-6-2013 (ΦΕΚ 1449/τα Β΄ /14-6-2013).

Το  χρονικό  διάστημα  το  οποίο  μεσολαβεί,  από  την  ημερομηνία  υποβολής  των

δικαιολογητικών  μέχρι  την  εξόφληση  των  σχετικών  δαπανών,  εξαρτάται  από  το  χρόνο,  τη

συχνότητα και το ποσό με το οποίο κάθε φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια

Κεντρικής Μακεδονίας  – Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής .

Για την καταβολή της αποζημίωσης θα υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή,  Διεύθυνση

Διοικητικού – Οικονομικού της Π. Ε. Χαλκιδικής  τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Κατάσταση πληρωμής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραμμένη 
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2. Βεβαίωση  του  Δ/ντή  της  οικείας  σχολικής  μονάδας  ότι  πραγματοποιήθηκε  κατά  μήνα  η

καθημερινή μεταφορά των μαθητών του σχολείου, σύμφωνα με την οικεία σύμβαση. 

3. Σύμβαση για τη μεταφορά των μαθητών. 

4. Πρωτότυπο τιμολόγιο του αναδόχου. 

5. Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα του αναδόχου εφόσον απαιτούνται 

Τα έξοδα μεταφοράς και οι κρατήσεις που επιβάλλονται ή θα επιβληθούν  με την κείμενη

νομοθεσία επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον μεταφορέα 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στον ανάδοχο:

 Για τις ημέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με το

Διευθυντή του σχολείου. 

 Για τις ημέρες που δεν προσέρχονται οι μαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας

του  διδακτικού  προσωπικού,  κατόπιν  συνεννόησης  του  αναδόχου  με  το  Διευθυντή  του

σχολείου. 

 Στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα

σχολεία παραμείνουν κλειστά με απόφαση του αρμόδιου οργάνου.

 Στις  περιπτώσεις,  που  δεν  γίνεται  η  μεταφορά,  λόγω  ασθένειας  κάποιου  ή  κάποιων

μαθητών. 

 Όταν δεν πραγματοποιηθεί δρομολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.

  Σε κάθε περίπτωση που δεν θα εκτελεστεί ένα δρομολόγιο χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου

θα πρέπει να υπάρχει ενημέρωση του αναδόχου τουλάχιστον 2 ώρες πριν την ώρα έναρξης του

δρομολογίου ειδάλλως ο ανάδοχος αποζημιώνεται κανονικά το ήμισυ του δρομολογίου 

Σε  περίπτωση  που  υπάρχει  αδυναμία  εκτέλεσης  κάποιου  ή  κάποιων  δρομολογίων,  από

υπαιτιότητα  του  αναδόχου  ή  εξαιτίας  κάποιας  βλάβης  του  μεταφορικού  μέσου,  ο  ανάδοχος

υποχρεούται να μεριμνήσει για την ασφαλή και σύμφωνη με τους όρους της παρούσας σύμβασης

και τις κείμενες σχετικές διατάξεις, μεταφορά των μαθητών.

ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ -

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

Τα δρομολόγια θα εκτελούνται  όλες τις  ημέρες και  ώρες λειτουργίας των Σχολείων και

μέχρι την προβλεπόμενη στην παρούσα ημερομηνία.

Kατά τη μεταφορά:
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2. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μαθητών.

Το μεταφορικό μέσο  θα παραλαμβάνει τους μαθητές στα προκαθορισμένα σημεία - στάσεις.

Έως την επιβίβαση των μαθητών στο όχημα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική μέριμνα ή

οι νόμιμοι επίτροποι των μαθητών. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι μαθητές στα

σημεία από τα οποία είχαν παραληφθεί. Τα συγκεκριμένα σημεία επιβίβασης θεωρούνται οι

στάσεις του ΚΤΕΛ Χαλκιδικής  που είναι πλησιέστερα στην πλατεία του κάθε οικισμού, ενώ

ως σημεία  αποβίβασης στο σχολείο θεωρούνται  τα σημεία που μέχρι  σήμερα γίνονταν η

αποβίβαση. Σε περιπτώσεις ΔΧ επιβατικών τα σημεία καθορίζονται μετά από συνεννόηση

του  αναδόχου  και  των  μαθητών  και  Διευθυντή  του  σχολείου.  Σε  κάθε  περίπτωση  ο

Διευθυντής  του  Σχολείου  σε  συμφωνία  με  τον  ανάδοχο  μπορούν  να  τροποποιήσουν  τις

στάσεις  για  λόγους  ασφάλειας  και  καλύτερης  εξυπηρέτησης.  Οι  μαθητές  ΑΜΕΑ

παραδίδονται  από  τον  ανάδοχο  στον  υπεύθυνο  της  σχολικής  μονάδας  όσο  το  δυνατόν

πλησιέστερα στη σχολική μονάδα.

3. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός 

4. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα.

5. Τα  λεωφορεία  θα  αναγράφουν  υποχρεωτικά  σε  πινακίδες,  που  θα  προσαρτώνται  στο

μπροστινό και στο πίσω μέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».

6. Τα μεταφορικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση,

γενική εμφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των

μαθητών,  θα  φέρουν  οπωσδήποτε  ζώνες  ασφαλείας  και  ειδικότερα  πρέπει  να  παρέχουν

αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’αριθμ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α(Φ.Ε.Κ

Β΄  1894/22-12-04)  από  την  έναρξη  ισχύος  της  οποίας  (01-03-2005)  καταργήθηκε  η  υπ’

αριθμ.  ΣΤ/31333/1977  (Β΄3)  και  η  υπ’  αριθμ  Α-ΟΙΚ51870/4503/09-09-2004  (Β΄  1442)

απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού

δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα μεταφέρουν μαθητάς και νήπια», εκτός και αν η εν

λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα

κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  του έργου της

μεταφοράς  των  μαθητών,  πρέπει  να  εφαρμόζουν  πιστά  τις  σχετικές  διατάξεις  για  την

ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών.  

7. Οι  οδηγοί  που  θα  μεταφέρουν  μαθητές  θα  είναι  συνεργάσιμοι,  θα  συμπεριφέρνονται  με

ευγένεια στους μαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των Δ/ντών των σχολείων ή των

αναπληρωτών τους και των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους, προς τη

σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη.
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8. Οι  οδηγοί  των  οχημάτων  πρέπει,  κατά  τη  μεταφορά,  να  λαμβάνουν  υπόψη  τους  τις

ιδιαιτερότητες,  που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να

αντιμετωπίζουν  ανάλογα  τυχόν  εμφανιζόμενα  θέματα.  Προβλήματα  που  τυχόν

δημιουργούνται  από  συμπεριφορά  μαθητών  και  επισημαίνονται  από  τον  υπεύθυνο

μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη Δ/νση κάθε σχολείου,  ώστε να γίνονται  οι

απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις

καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς.

9. Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα

πρέπει να εφαρμόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόμο, τόσο για τη μεταφορά των μαθητών

όσο και για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις.

10. Σε περίπτωση που κάποιος από τους μεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο, για το

οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά,

τότε  αυτός  είναι  υποχρεωμένος  να  ενημερώσει  το  Δ/ντή  της  σχολικής  μονάδας  και  την

Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Τα ίδια επίσης

ισχύουν και στην περίπτωση που ο μεταφορέας απεργεί.

11. Τα  οχήματα  που  θα  χρησιμοποιήσουν  οι  μεταφορείς  θα  πρέπει  να  περνούν   από  τον

προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

12. Απαγορεύεται  η  με  οποιοδήποτε  τρόπο,  μεταβίβαση  ή  εκχώρηση,  εν  όλω  ή  εν  μέρει,

δρομολογίων από τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί

με  τους  μαθητές  καθώς  και  απαίτηση  καταβολής  εισιτηρίου  από  τους  μεταφερόμενους

μαθητές.

13. Τα μεταφορικά μέσα θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των μαθητών που θα

μεταφέρουν.  Σε  καμία  περίπτωση  δεν  επιτρέπεται  να  υπάρχουν  υπεράριθμοι  ή  όρθιοι

μαθητές.

14. Σε  περίπτωση  που  ο  ανάδοχος  χρησιμοποιεί  μεταφορικό  μέσο  μεγαλύτερης

χωρητικότητας  από  αυτό  που  ζητείται  στη  πρόσκληση  τότε  έχει  τη  δυνατότητα  να

εκτελέσει με αυτό παραπάνω του ενός δρομολόγια εφόσον δεν δημιουργείται πρόβλημα

ως προς την ασφάλεια αλλά και το χρόνο εκτέλεσης των δρομολογίων 

15. Σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο με το οποίο εκτελείται ένα δρομολόγιο  έχει κενές

θέσεις τότε ο ανάδοχος υποχρεούται να μεταφέρει και νέους μαθητές που θα προκύψουν

κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 

16. .Σε   περίπτωση  που  για  κάποιο  λόγο  βρεθούν  μαθητές  που  μεταφέρονται  σε

διαφορετική σχολική μονάδα απ αυτή που αναφέρεται στην παρούσα προκήρυξη και

κατ επέκταση και στη σύμβαση που θα συναφθεί ,αλλά ο προορισμός συμπίπτει τότε
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ο ανάδοχος, παρότι η σχολική μονάδα δεν αναφέρεται στην σύμβαση,    μεταφέρει

τους  μαθητές  από  την  ημέρα  που  θα  ενημερωθεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή

( υποχρέωση της οποίας είναι να ενεργήσει για την τροποποιηση της σύμβασης ως

προς  την  περιγραφή )     και  αποζημιώνεται  με   βάση τη  μηνιαία  βεβαίωση  της

μεταφοράς του από τον Δντη του Σχολείου . 

17. Σε περίπτωση δρομολογίου  στο οποίο περιλαμβάνονται  πολλαπλές  διαδρομές  ,εάν  για

οποιοδήποτε λόγο εκτελεστεί μέρος αυτών , η αποζημίωση υπολογίζεται αναλογικά με τον

αριθμό αυτών .

18. Κάθε μεταφορικό μέσο που θα χρησιμοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα

για  το  έργο  της  μεταφοράς   πρέπει  να  έχει  πλήρη  ασφαλιστική  κάλυψη  όλων  των

επιβαινόντων  για  ατυχήματα  και  υλικές  ζημιές,  όπως  επίσης  και  την  κατά  νόμο

ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. 

Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συμβατικό χρόνο της σύμβασης

μεταφοράς.

Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους  καθ΄όλη την

διάρκεια της σύμβασης.

19. Τα  λειτουργικά  έξοδα  των  μεταφορικών  μέσων  για  την  μεταφορά   των   μαθητών

επιβαρύνουν  τον  ανάδοχο  φορέα   (προμήθεια  καυσίμων,  ανταλλακτικών,  συντηρήσεως

κ.λ.π.). 

ΑΡΘΡΟ 6: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ

ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ  ΕΚΠΤΩΤΟΥ

Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 5 της σύμβασης, όσο και των σχετικών

άρθρων  της  υπ’  αρ.  ………………….  πρόσκλησης  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  επισύρει  τις

προβλεπόμενες  διοικητικές,  ποινικές  κυρώσεις,  καθώς  και  την  κίνηση  της  διαδικασίας

καταγγελίας και μονομερούς λύσης της συμβάσεως καθώς και αποκλεισμού από μελλοντικούς

διαγωνισμούς.

Ο ανάδοχος φορέας με την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους

όρους  της  αρ.  ……………………. πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής,  οι  όροι  της  οποίας

συμπληρωματικά διέπουν σε κάθε περίπτωση την παρούσα σύμβαση. 

Ο ανάδοχος φορέας είναι ο μόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή

για την τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες.
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Επίσης  σε  περίπτωση  επανειλημμένης  παράβασης  των  όρων  της  σύμβασης  ή  της

πρόσκλησης, ο ανάδοχος φορέας κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της

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

αναθέτουσας αρχής.

Η  Αναθέτουσα  Αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  ,τα  επιβαλλόμενα  πρόστιμα  ή  οποιαδηποτε

απαίτηση για έξοδα που κατέβαλλε προκειμένου να μεταφερθούν μαθητές με άλλο μέσω λόγω μη

καλής  εκτέλεσης  της  σύμβασης  από  υπαιτιότητα  του  αναδόχου,  να  τα  παρακρατεί  από  τα

οφειλόμενα σε αυτόν ποσά προηγουμένων μηνών 

Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώματά της για

κάθε θετική ή αποθετική ζημία που θα προκληθεί από την ως άνω μη εκπλήρωση.

ΑΡΘΡΟ 7: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύμβασης  κατατέθηκε από τον ανάδοχο

μεταφορέα  η  με  αριθμό  ……………………………….  εγγυητική  επιστολή  καλής  εκτέλεσης,

ποσού ………………..€, της Τράπεζας    …………………………..

………………………. Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται  μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική

εκτέλεση των υπηρεσιών.

ΑΡΘΡΟ 8: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

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

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

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

περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την

παρούσα  και  ενδεχομένως  καταργηθούν  για  οποιονδήποτε  λόγο   με  μονομερή  απόφαση  του

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

να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, χωρίς αποζημίωση του αναδόχου.

8.2.  Στις  περιπτώσεις  όπου  η  μεταφορά  των  μαθητών  γίνεται  με  συνδυασμό  δρομολογίων  ο

ανάδοχος ή οι ανάδοχοι  των δρομολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν με

τον  αναγκαίο  συγχρονισμό  την  άνετη,  απρόσκοπτη  και  χωρίς  καθυστερήσεις  μεταφορά  των

μαθητών στον τελικό προορισμό τους.

8.3.  Επειδή  η παρούσα σύμβαση καταρτίστηκε  εκ των πραγμάτων με  βάση τα στοιχεία  της

τρέχουσας σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί

αναλόγως, με μονομερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία
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αυτών,  όπως  αυτά  θα  διαμορφωθούν  μετά  την  έναρξη  εκτέλεσής  της,  σύμφωνα  με  σχετική

επικαιροποίηση, στην οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες

εγγραφές  και  αποχωρήσεις  μαθητών,  τα  στοιχεία  της  οποίας  θα  γνωστοποιήσουν  στην

Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης. 

8.4.  Ο μειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα μεταφορικό μέσο ανάλογο και

εξίσου κατάλληλο σύμφωνα με τους  όρους της πρόσκλησης ως εφεδρικό,  για  την άμεση και

κανονική  αντικατάσταση  κάθε  μεταφορικού  μέσου  που  για  οποιαδήποτε  λόγο  ή  αιτία  θα

ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.

Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι  δυνατό ο μειοδότης βαρύνεται  με τα έξοδα μεταφοράς των

παιδιών με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί κλπ.).

Το  δρομολόγιο  του  μεταφορικού  μέσου  θα  τροποποιείται,  όταν  στο  σχολείο  εγγράφονται  ή

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους και γενικά όποτε κρίνεται αναγκαίο από την

Αναθέτουσα Αρχή.

Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δρομολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια

του  έτους,  θα  γίνονται  ύστερα  από  συνεννόηση  με  το  Διευθυντή  του  σχολείου,  τους

γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, Επίσης με την ανωτέρω προϋπόθεση, το χρονικό περιθώριο

πριν την έναρξη ή    μετά τη  λήξη των  μαθημάτων, το οποίο δίνεται στον ανάδοχο προκειμένου

να  μεταφέρει τους μαθητές προς και από τη  σχολική μονάδα, δύναται να επιμηκυνθεί  ώστε να

μην δημιουργηθούν προβλήματα εκτέλεσης των δρομολογίων  

Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στο Δ/ντή της σχολικής μονάδας, ο τελευταίος,

αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην

Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των  προβλεπόμενων κυρώσεων.

8.5.  Στην  παρούσα  σύμβαση  ισχύουν  συμπληρωματικά,  στην  περίπτωση  που  τυχόν  δεν

αναφέρονται ρητά σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ. ……………….. πρόσκλησης.

8.6. Διαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερμηνεία ή εφαρμογή των

όρων της σύμβασης θα καταβάλλεται  προσπάθεια να επιλύονται  μέσα στα πλαίσια της καλής

πίστης και των συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από

τους σχετικούς κανόνες δικαίου .

Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους της

Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι τους οποίου αποδέχεται ανεπιφύλακτα ο ανάδοχος .

 Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε και  υπογράφτηκε από τους  συμβαλλόμενους  σε τρία

αντίτυπα εκ των οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυμβαλλόμενο και τα άλλα δύο έμειναν

στο αρχείο της Υπηρεσίας.
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ

ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ 
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1. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

Ονομασία Τράπεζας ………………………………

Κατάστημα …………………………………………

( Δ/νση οδός – αριθμός Τ.Κ. fax )                        Ημερομηνία έκδοσης …………………

 ΕΥΡΩ……………………………………. 

Προς 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ

Διεύθυνση Διοικητικού - Οικονομικού 

Τμήμα Προμηθειών 

……………………………….

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ.  ……...................... 

ΕΥΡΩ ……………………

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυώμεθα δια της παρούσας εγγυητικής επιστολής

ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι

του ποσού των ΕΥΡΩ ………………………… (και ολογράφως) ……………..

…………………………………………………………………………………………….

στο  οποίο  και  μόνο  περιορίζεται  η  υποχρέωση  μας,  υπέρ  της  εταιρείας

…………………………………………………………………..  Δ/νση

……………………………………………………………. για  την  καλή εκτέλεση  από αυτήν  των

όρων της με αριθμό ………………………………σύμβασης, που υπέγραψε μαζί σας για το έργο

…………………………………………  (αρ.  πρωτ.  ………………..  πρόσκλησης)  προς  κάλυψη

αναγκών  του  …………………..  ………………………………………..  και  το  οποίο  ποσόν

καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας                                       ΕΥΡΩ αυτής.

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας

ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.

Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε

ισχύον τέλος χαρτοσήμου.
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Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της

σ’ εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει απέναντί μας καμία ισχύ.

Η  εγγύηση  καλύπτει  τις  υποχρεώσεις  όλων  των  μελών  της  ένωσης  (ΣΕ  ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ

ΕΝΩΣΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ)

Βεβαιώνεται  υπεύθυνα  ότι  το  ποσό  των  εγγυητικών  μας  επιστολών  που  έχουν  δοθεί  στο

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο

των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας.

 

\
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ  (Τ.Ε.Υ.Δ.)

ΠΡΟΣΟΧΗ! 

Το παρακάτω έγγραφο ΔΕΝ αποτελεί Υπόδειγμα αλλά το πλήρες και οριστικό κείμενο

που υποβάλλει ο υποψήφιος ανάδοχος, και όταν υποβληθεί πρέπει να φέρει ιδιόγραφα τα

προσωπικά του στοιχεία και την υπογραφή του.

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)]

   για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών  
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα  και τη

διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής
- Ονομασία: [Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής (Π.Ε.Χ.) της Περιφ. Κεντρ. Μακεδονίας]
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5009]
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Διοικητήριο, Πολύγυρος, ΤΚ 63100]
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Σπύρος Ροκανάς
- Ηλ. ταχυδρομείο: [srokanas@halkidiki.gov.gr]
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [pkm.gov.gr]

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV): [Μεταφορά Μαθητών Ν. Χαλκιδικής  . CPV 60130000-5]
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [5009]
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες]
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [Τμήμα (Ομάδα) … και τμήμα
(Ομάδα) … (Υποχρεωτική η υποβολή προσφοράς για τουλάχιστον ένα ολόκληρο τμήμα / 
Ομάδα)]

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση:

Πλήρης Επωνυμία: [   ]
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, 
αναφέρετε άλλον εθνικό αριθμό 
ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 
υπάρχει 

[   ]

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):

[……]
[……]
[……]
[……]

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση:
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση;

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους 
εμπλεκόμενους οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.

α) [……]

β) [……]

γ) [……]
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που είναι 
αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας 
ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:

[……]
[……]

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……]
Ταχυδρομική διεύθυνση: [……]
Τηλέφωνο: [……]
Ηλ. ταχυδρομείο: [……]
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές 
της, την έκταση, τον σκοπό …):

[……]
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:

 συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·

 δωροδοκία

 απάτη

 τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες

 νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας

 παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου το οποίο
είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό για έναν από τους λόγους 
που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 
καταδικαστική απόφαση η οποία έχει 
εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να 
ισχύει; 

[] Ναι [] Όχι

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Εάν ναι, αναφέρετε
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης,
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί 
[ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση:

α) Ημερομηνία:[   ], 
σημείο-(-α): [   ], 
λόγος(-οι):[   ]

β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού 
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……][……]

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο [] Ναι [] Όχι 
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οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης:

Απάντηση:

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα 
στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;

[] Ναι [] Όχι 

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 
πρόκειται:
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό;
γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 
υποχρεώσεων;
1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής 
απόφασης;
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 
δεσμευτική;
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 
έκδοσης απόφασης
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 
εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 
διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού:
2) Με άλλα μέσα; Διευκρινίστε:
δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει 
συμπεριλαμβανόμενων  κατά περίπτωση, των 
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων, είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την 
καταβολή τους ;

ΦΟΡΟΙ ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

α)[……]·

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι 
-[] Ναι [] Όχι 

-[……]·

-[……]·

γ.2)[……]·
δ) [] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες
[……]

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 
καταβολή των φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων)
[……][……][……]
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό παράπτωμα

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων 
ή επαγγελματικό παράπτωμα

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου;

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 
του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: […….............]

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες 
καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή 
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από 
εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 
συμβιβασμού, ή 
στ) αναστολή επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων, ή 
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους 
οποίους ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα 
δύναται να εκτελέσει τη σύμβαση, 
λαμβανόμενης υπόψη της εφαρμοστέας 
εθνικής νομοθεσίας και των μέτρων 
σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 
αυτές τις περιστάσεις 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[] Ναι [] Όχι

-[.......................]
-[.......................]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……]

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.......................]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν: 
[..........……]
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Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 
συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς
με σκοπό τη στρέβλωση του 
ανταγωνισμού;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[…...........]

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την ύπαρξη
τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων, λόγω 
της συμμετοχής του στη διαδικασία 
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν 
συμβουλές στην αναθέτουσα αρχή ή στον 
αναθέτοντα φορέα ή έχει με άλλο τρόπο 
αναμειχθεί στην προετοιμασία της 
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[...................…]

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας 
σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια 
κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης 
στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας 
σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης 
σύμβασης παραχώρησης που είχε ως 
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της 
προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 
άλλες παρόμοιες κυρώσεις; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 
πληροφορίες:

[] Ναι [] Όχι

[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας 
μέτρα αυτοκάθαρσης; 
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα 
που λήφθηκαν:
[……]

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να 
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 
δηλώσεων κατά την παροχή των 
πληροφοριών που απαιτούνται για την 
εξακρίβωση της απουσίας των λόγων 
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων
επιλογής,

[] Ναι [] Όχι
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β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες 
αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 
απαιτούνται από την αναθέτουσα 
αρχή/αναθέτοντα φορέα 
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με 
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης 
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του 
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει 
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται 
να του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα 
στη διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ 
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις 
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, 
την επιλογή ή την ανάθεση; 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 
αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική πρόσκληση η ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην πρόσκληση, ότι ο οικονομικός
φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 
συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV:

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής

Απάντηση

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής;

[] Ναι [] Όχι

Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια επιλογής 
έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή
στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη. 

Καταλληλότητα Απάντηση
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής; του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

[…]

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[……][……][……]

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 
περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι 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 σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν.
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β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα.

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε.Χ., προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση 
διακήρυξης ( προσκληςη 3/2018 )  της Π.Ε. Χαλκιδικής για την ανάθεση δρομολογίων μεταφοράς
μαθητών  για τα σχολικά έτη  2017 – 2018 και 2018-2019. 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]   

Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών

Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται.

Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ
L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς. 

Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το
σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο
του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμύρια ευρώ.

Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους
και  των  οποίων  ο  ετήσιος  κύκλος  εργασιών  δεν  υπερβαίνει  τα  50  εκατομμύρια  ευρώ και/ή το  σύνολο  του  ετήσιου  ισολογισμού  δεν
υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ.

Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος.

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος. 

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).

Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”.

Όπως ορίζεται  στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί  της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-
πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της
31.7.2003, σ. 54).  Περιλαμβάνει  επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται  στο  ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α),  «Κύρωση και  εφαρμογή της Σύμβασης
ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η
κείμενη νομοθεσία).

Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C
316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων.

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.
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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)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή
της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”.

Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την
πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των θυμάτων της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση της
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της  15.4.2011,  σ.  1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με  το ν.
4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.".

Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε),
τους  διαχειριστές,  β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε),  τον  Διευθύνοντα  Σύμβουλο  καθώς  και  όλα  τα  μέλη  του  Διοικητικού
Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 )

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Οικονομικός  φορέας  που  έχει  αποκλειστεί  με  τελεσίδικη  απόφαση  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  ανάθεσης
παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73
παρ. 7 τελευταίο εδάφιο) 

Λαμβανομένου  υπόψη  του  χαρακτήρα  των  εγκλημάτων  που  έχουν  διαπραχθεί  (μεμονωμένα,  κατ᾽  εξακολούθηση,  συστηματικά  ...),  η
επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν. 

Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν
τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο). 

Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση
από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος,
ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε
σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73,
πριν από την εκπνοή της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς 

Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται.

Όπως αναφέρονται για  τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας  σύναψης δημόσιας  σύμβασης στις κείμενες διατάξεις,  στα έγγραφα της
σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 .

. Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7)

Άρθρο 73 παρ. 5.

Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν.
3863/2010 .

Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης.

Πρβλ άρθρο 48.

 Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ
2016/7)

Όπως  περιγράφεται  στο  Παράρτημα  XI του  Προσαρτήματος  Α,  οι  οικονομικοί  φορείς  από  ορισμένα  κράτη  μέλη  οφείλουν  να
συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο Παράρτημα αυτό.

Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014

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. Όπου
απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

64



ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ
 (ΑΦΟΡΑ ΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α)
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ…. ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΟ  ΕΤΟΣ 2018 – 2019

Α/Α
Τμήματος 

Περιγραφη δρομολογίου Ημερήσιο Κόστος ανει
ΦΠΑ δρομολογίου Βάσει
Προϋπολογισμού με την
τυχόν δαπάνη συνοδού 

Προσφορά

Ποσοστό έκπτωσης  % Προσφερόμενη τιμή /
ημέρα  (χωρις ΦΠΑ)

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

…..

…….

(τόπος, ημερομηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙΔΑ –ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ
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