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ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
«ΜΙΣΘΩΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ (4) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΤΩΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ  (ΜΕ 8 ΣΥΝΟΔΟΥΣ)ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΤΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ E.K.E.K . ΑμεΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023»

ΑΣ 169787

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΠΥΛΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ  ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  &  ΩΡΑ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 19-08-2022 & ώρα : 15:00μ.μ

Προϋπολογισμός- χρηματοδότηση  : «173.900,00»€  πλέον  του  ΦΠΑ  13%  ήτοι
«196.507,00»€ συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ
Τακτικός προϋπολογισμός φορέα  έτους 2022-2023
(αναληφθείσα πολυετής υποχρέωση : 
 351698/18-05-2022 ΑΔΑ: 65ΟΠ4691Ω2-ΞΗΑ

Διάρκεια Σύμβασης :  Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   από 26-09-2022
μέχρι  τη  λήξη  του  σχολικού  έτους  2022-2023
(συνολικής χρονικής διάρκειας 35 εβδομάδων)

Ημερομηνία αποσφράγισης προσφορών : 26-08-2022

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη του 
Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  :  

03-08-2022

Ημερομηνία Ανάρτησης στη Διαδικτυακή πύλη του 
ΚΗΜΔΗΣ  :  

03-08-2022
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ΑΠΟΦΑΣΗ 
Έχοντας υπόψη:
Την κείμενη νομοθεσία και τις  κατ΄ εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως τις διατάξεις :
1. του  ν.4412/2016 (Α'  147)  “Δημόσιες  Συμβάσεις  Έργων,  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΈΈ και 2014/25/ΈΈ)», ως ισχύει
2. του  ν.4622/19 (Α’  133)  «Επιτελικό  Κράτος:  οργάνωση,  λειτουργία  &  διαφάνεια  της
Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης» και ιδίως του άρθ. 
3. του ν.  4601/2019  (Α’  44)  «Έταιρικοί  µετασχηµατισµοί  και  εναρµόνιση του  νοµοθετικού
πλαισίου  µε  τις  διατάξεις  της  Οδηγίας  2014/55/ΈΈ  του  Έυρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του
Συµβουλίου  της  16ης  Απριλίου  2014  για  την  έκδοση  ηλεκτρονικών  τιµολογίων  στο  πλαίσιο
δηµόσιων συµβάσεων και λοιπές διατάξεις»
4. του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΈΈ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,
5. του  ν.  4250/2014 (Α'  74)  «Διοικητικές  Απλουστεύσεις  -  Καταργήσεις,  Συγχωνεύσεις
Νομικών  Προσώπων  και  Υπηρεσιών  του  Δημοσίου  Τομέα-Τροποποίηση  Διατάξεων  του  π.δ.
318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1 
6. του  ν.4152/2013 (ΦΕΚ  107/Α/09-05-2013)  «Επείγοντα  μέτρα  εφαρμογής  των  νόμων
4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» 
7. του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης
και ορισμός των μελών τους με κλήρωση»,
8. του ν.4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων…», ως ισχύει
9. του ν.4727/2020 (Α’184) “Ψηφιακή Διακυβέρνηση (ενσωμάτωση στην Ελληνική Νομοθεσία
της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2016/2102  και  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2019/1024)  –  Ηλεκτρονικές  Επικοινωνίες
(Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972 και άλλες διατάξεις. ΠΡΟΣΘΗΚΗ
10. του ν.2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 
11. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15 
12. του Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία”, 
13. του Π.Δ. 39/2017 (ΦΕΚ Α/64/4-5-2017) «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Α.Ε.Π.Π.
14. του Π.Δ. 80/2016 (Α΄145)) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες.
15. του  Π.Δ  81/2019 (ΦΕΚ  119/Α/08-07-2019  «Σύσταση,  συγχώνευση,  μετονομασία  και
κατάργηση  Υπουργείων  και  καθορισμός  των  αρμοδιοτήτων  τους  –Μεταφορά  υπηρεσιών  και
αρμοδιοτήτων μεταξύ Υπουργείων» 
16. του  άρθρου 4 του Π.Δ. 118/07 (Α΄150).
17. τις  διατάξεις  του   Π.Δ  11/2022 Οργανισμός  του  «Οργανισμού Απασχόλησης  Εργατικού
Δυναμικού (Ο.Α.Ε.Δ) » (ΦΕΚ Α΄25),
18. την  υπ’  αριθ.  24026/14-03-2022 απόφασης  του  Υπ.  Απασχόλησης  &  Κοινωνικών
Υποθεσεων (ΦΕΚ 11431/14-03-2022), «Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων» 
19. Την  Αριθμ.  76928/13-07-2021 Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων και
Επικρατείας  ”Ρύθμιση  ειδικότερων  θεμάτων  λειτουργίας  και  διαχείρισης  του  Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)” (ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
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20. της υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021)  των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που
αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Έθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΈΣΗΔΗΣ)»
21. της αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ.  60967 ΕΞ 2020 (B’ 2425/18.06.2020) «Ηλεκτρονική Τιμολόγηση στο
πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019» (Α΄44)
22. της  αριθμ.  63446/2021 Κ.Υ.Α.  (B’  2338/02.06.2020) «Καθορισμός  Έθνικού Μορφότυπου
ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων». 
23. την ΥΑ 92100/31-12-2018   (ΦΕΚ 6107/Β΄/31-12-2018) «Ιδρυση ΚΕΚ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης με
τίτλο «Εκπαιδευτικό Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και  Νέων με Ειδικές  Ανάγκες
Θεσσαλονίκης» (Ε.Κ.Ε.Κ. ΑμεΑ Θεσσαλονίκης).  
24. Tης  οδηγίας  2014/24/ΕΕ του  Ευρωπαϊκού  Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  26ης

Φεβρουαρίου  2014  σχετικά  με  τις  δημόσιες  προμήθειες  και  την  κατάργηση  της  οδηγίας
2004/18/ΕΚ
25. του  ν.2121/1993 (Α’ 25)  «Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα»
26. του  Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου 2016, για
την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της  επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού
χαρακτήρα  και  για  την  ελεύθερη  κυκλοφορία  των  δεδομένων  αυτών  και  την  κατάργηση  της
οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει
ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ L 119,
27. του  ν.4624/2019 (Α’ 137)  «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα
εφαρμογής του Κανονισμού (ΈΈ) 2016/679 του Έυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της
27ης  Απριλίου  2016  για  την  προστασία  των  φυσικών  προσώπων  έναντι  της  επεξεργασίας
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και  ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΈΈ)
2016/680 του Έυρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες
διατάξεις»,
28. Τα άρθρα  3,80 & 82 του Ν.4921/18-04-2022 «Δουλειές Ξανά: Αναδιοργάνωση Δημόσιας
Υπηρεσίας Απασχόλησης και ψηφιοποίηση των υπηρεσιών της, αναβάθμιση δεξιοτήτων εργατικού
δυναμικού και διάγνωση των αναγκών εργασίας και άλλες διατάξεις. 
29. των  σε  εκτέλεση  των  ανωτέρω  νόμων  εκδοθεισών  κανονιστικών  πράξεων,  των  λοιπών
διατάξεων  που  αναφέρονται  ρητά  ή  απορρέουν  από  τα  οριζόμενα  στα  συμβατικά  τεύχη  της
παρούσας,  καθώς  και  του  συνόλου  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,
περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας
σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω, 
30. Το με αριθμό 342/08-03-2022 πρωτογενές αίτημα της υπηρεσίας (ΑΔΑM:22REQ010190114
2022-03-11). 
31. την  αρ.  351698/18-05-2022  απόφαση  ανάληψης   πολυετούς  δέσμευσης  πίστωσης
(ΑΔΑ:65ΟΠ4691Ω2-ΞΗΑ)
32. τις υπ.αριθ 2136/48/12-04-2022 & 2910/68/24-05-2022 αποφάσεις του Δ.Σ. της Δ.ΥΠ.Α., με
τις οποίες εγκρίνεται  η αναγκαιότητα και  η προκήρυξη  Ανοικτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με
κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει μόνο της
τιμής,  για  ανάδειξη  αναδόχου της   «Μίσθωσης τεσσάρων(4)  Λεωφορείων (Πούλμαν)  των 50
θέσεων  με  οκτώ  (8)  συνοδούς,  για  την  μεταφορά  των  εκπαιδευομένων   του  Εκπαιδευτικού
Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ
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ΑμεΑ Θεσσαλονίκης) για το σχολικό έτος 2022-2023», συνολικού προϋπολογισμού «173.900,00€»
πλέον του ΦΠΑ, (13%) ή «196.507,00€»  συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ. 
33. Την  υπ΄αριθ.193842/29-07-2022  Απόφαση  έγκρισης  της  Αποκεντρωμένης  Διοίκησης
Μακεδονίας -Θράκης.

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Ηλεκτρονικό Ανοικτό κάτω  των ορίων Διαγωνισμό για την  «Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων
των  50  θέσεων  με  οκτώ  (8)  συνοδούς,  για  την  μεταφορά  των  εκπαιδευομένων  του
Εκπαιδευτικού  Κέντρου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες
Θεσσαλονίκης  (Ε.Κ.Ε.Κ  ΑμεΑ  Θεσσαλονίκης),   για  το  σχολικό  έτος  2022-2023»,  με  κριτήριο
ανάθεσης  την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάσει  μόνο  της  τιμής ,
σύμφωνα με τα όσα περιγράφονται αναλυτικά στα συνημμένα ΕΝΟΤΗΤΕΣ και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ της
παρούσας Διακήρυξης και τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 
1. Η εκτιμώμενη αξία της μίσθωσης ανέρχεται στο ποσό των «173.900,00» € πλέον του ΦΠΑ, (13
%) ή «196.507,00»  € συμπεριλαμβανομένου του  ΦΠΑ (13% )  .
Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του τακτικού προϋπολογισμού της Δ.ΥΠ.Α. στον ΚΑΕ 0815  έτων
2022-2023 . 

2. Οι  προσφορές  πρέπει  με  ποινή  αποκλεισμού  να  καλύπτουν  το  σύνολο των  ζητούμενων
υπηρεσιών (Λεωφορεία Α, Β , Γ & Δ).  Η ανάθεση της μίσθωσης θα γίνει για το σύνολο των
προκηρυσσόμενων  Λεωφορείων  σε έναν ανάδοχο. 

3. Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές

4. Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για το σχολικό έτος 2022-2023, αρχής γενομένης από την
26/09/2022 και μέχρι το τέλος του προγράμματος συνολικής διάρκειας των 35 εβδομάδων   για
όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων  καθώς και επίσημες αργίες
των Δημοσιών Υπηρεσιών και τις  τοπικές αργίες.

5. Οι υποβαλλόμενες στο διαγωνισμό προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν του προσφέροντες για
180 ημέρες προσμετρούμενες από την επομένη της ημερομηνίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης .
Προσφορά που ορίζει  χρόνο ισχύος μικρότερο  του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται     ως  
μη κανονική (άρθρο 97 παρ. 1 ν. 4412/2016) .  

6. Δικαίωμα  συμμετοχής  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης  έχουν  φυσικά  ή
νομικά πρόσωπα  ή Ενώσεις / Κοινοπραξίες αυτών ή Συνεταιρισμοί , που πληρούν τους όρους, της
παρούσας  Διακήρυξης.  Οι  ενώσεις  και  οι  κοινοπραξίες  δεν  υποχρεούται  να  λάβουν  ορισμένη
νομική μορφή προκειμένου να υποβάλλουν την προσφορά.
Απαγορεύεται επί ποινή αποκλεισμού η συμμετοχή στο διαγωνισμό ενός νομικού ή φυσικού
προσώπου σε περισσότερες από μία συμμετοχές.   
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7. Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ),  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  . του συστήματος, ύστερα από την παρέλευση της ελάχιστης προθεσμίας

παραλαβής  προσφορών  των  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ημερομηνία  δημοσίευσης  της

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ. 

8.       ΤΟΠΟΣ –ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ ΤΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΣΤΗΝ
ΠΥΛΗ ΕΣΗΔΗΣ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΚΑΙ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΕΝΑΡΞΗ ΛΗΞΗ

Διαδικτυακή  πύλη
www  .  promitheus  .  gov  
.  gr   του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

03-08-2022
ΗΜΕΡΑ : Τετάρτη

03-08-2022
ΗΜΕΡΑ: Τετάρτη

19-08-2022
ΗΜΕΡΑ:
Παρασκευή
ΩΡΑ : 15:00μμ

26-08-2022
ΗΜΕΡΑ: Παρασκεύη
ΩΡΑ : 09:30 πμ
(Τέσσερις  (4)  εργάσιμες
ημέρες μετά την καταληκτική
ημερομηνία  υποβολής
προσφορών) 

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

υποβολής προσφοράς στο Σύστημα. 

Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται καθ΄ οιονδήποτε άλλο τρόπο, εκτός ηλεκτρονικής

πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ και μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα , θεωρούνται εκπρόθεσμες και

είτε επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγιστούν, εφόσον αποσταλούν εγγράφως, είτε δεν γίνονται

αποδεκτές μέσω ΕΣΗΔΗΣ, εφόσον αποσταλούν ηλεκτρονικά.   

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά ,μέσω  της διαδικτυακής
πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr  .  τους Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ ,  μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που
ορίζεται στην σχετική διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο σύμφωνα με τα
αναφερόμενα στην  Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών Ανάπτυξης και
Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών  ζητημάτων  που
αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και  Υπηρεσιών  με  χρήση  των
επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Έθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών  Δημοσίων
Συμβάσεων (ΈΣΗΔΗΣ)»
Τα πρωτότυπα έγγραφα, όπου απαιτείται, θα κατατίθενται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Κ. & Δ.

Μακεδονίας , Τμήμα Προμηθειών, οδός Δωεδεκανήσου 10Α  Τ.Κ. 54626κατά τις εργάσιμες ημέρες

και ώρες (πληροφορίες τηλ. 2313 322525, 2313 322520)

9.   Για  την  συμμετοχή  στο  διαγωνισμό  οι  ενδιαφερόμενοι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να

διαθέτουν  ψηφιακή  υπογραφή,  χορηγούμενη  από  πιστοποιημένη  αρχή  παροχής  ψηφιακής

υπογραφής. Ο κατάλογος των Αρχών που παρέχουν ψηφιακή υπογραφή και έχουν την έδρα τους

στην Ελλάδα, αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Αρχής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (http  ://  

www  .  eet  .  gr  /  opencms  /     EETT  /  ElectronicCommunications  /  DigitalSignatures   /  Supervised  .  list  .  html  ).
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Στη  συνέχεια   να  εγγραφούν  στο ηλεκτρονικό  σύστημα (ΕΣΗΔΗΣ-  Διαδικτυακή  πύλη  –

www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής που ορίζεται στις διατάξεις της

ΥΑ  56902/215/19-05-2017  (ΦΕΚ  1924/β/2-6-2017)  «Τεχνικές  λεπτομέρειες  και  διαδικασίες

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

συνδυασμό με τις διατάξεις της   Κ.Υ.Α. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) των Υπουργών

Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων   και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα  «Ρυθμίσεις  τεχνικών

ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με

χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Έθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών

Δημοσίων  Συμβάσεων (ΈΣΗΔΗΣ)» ,   ως  αναλυτικά  ορίζεται  στο  κεφάλαιο  2.4.2 της  παρούσας

Προκήρυξης «Χρόνος & Τρόπος Υποβολής των Προσφορών».

10. Η  αναθέτουσα  αρχή  διατηρεί  το  δικαίωμα  να  ματαιώσει   ή  να  αναβάλει τη   σχετική

διαδικασία, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 106

του Ν. 4412/2016 και  χωρίς υποχρέωση για καταβολή οποιασδήποτε αμοιβής ή αποζημίωσης εκ

του λόγου αυτού στου υποψηφίους .

Επίσης, εάν ο προσφέρων δεν έχει ασκήσει, εμπροθέσμως, προσφυγή κατά της διακήρυξης του

διαγωνισμού, ή έχει απορριφθεί η ανωτέρω προσφυγή, θεωρείται ότι  αποδέχεται πλήρως και

ανεπιφυλάκτως, όλους τους όρους της διακήρυξης και δεν δύναται, με την προσφορά του ή με

οιονδήποτε άλλο τρόπο, να αποκρούσει ευθέως ή εμμέσως τους όρους της διακήρυξης.

11.   Σύμφωνα  με  τα  άρθρα  69  της  Οδηγίας  2014/24/ΕΕ,   26  παρ.  2  στοιχ.  β  και  32  του  Ν.

4412/2016, σε περίπτωση που οι υποβληθείσες προσφορές κριθούν από την Αναθέτουσα Αρχή

κατόπιν  και  της  γνώμης  του  αρμοδίου  για  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  οργάνου,  ως  μη

κανονικές  ή  ως  απαράδεκτες  είτε  ως  ακατάλληλες  (μη  κατάλληλες),  οι  προσφορές  αυτές

απορρίπτονται.

Μη κατάλληλες  (ακατάλληλες)  θεωρούνται  σύμφωνα με τον  οδηγό της  Ε.Ε.  για τις  δημόσιες

συμβάσεις,  το  άρθρο  32  του  Ν.  4412/2016  και  τη  σχετική  νομολογία  (ενδεικτικά,  ΕΣ  Τμ.  VI

3558/2009, 44/2007), 

οι προσφορές που δεν έχουν καμία σχέση με τη σύμβαση    και δεν μπορούν να ικανοποιήσουν τις

ανάγκες της Αναθέτουσας Αρχής δηλ. αδυνατούν προδήλως, χωρίς να τροποποιηθούν ουσιαστικά,

να  ανταποκριθούν  στις  ανάγκες  και  στις  απαιτήσεις  της  Αναθέτουσας  Αρχής,  όπως  αυτές

προσδιορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης.

Μη κανονικές προσφορές  (άρθρο 26 παρ.3 του Ν. 4412/2016), θεωρούνται :

α)  όσες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις των εγγράφων της σύμβασης,

β)  όσες παρελήφθησαν εκπρόθεσμα,

γ) όταν υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία αθέμιτης πρακτικής, όπως συμπαιγνίας ή διαφθοράς

δ)  όσες  κρίνονται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  ασυνήθιστα  χαμηλές.  (οπότε,  ακολουθείται  η

διαδικασία των άρθρων 88 και 89 του Ν. 4412/2016). 

Απαράδεκτες προσφορές (άρθρο  26 παρ.4 του Ν. 4412/2016) θεωρούνται :

α) όσες υποβάλλονται από προσφέροντες οι οποίοι δεν διαθέτουν τα απαιτούμενα προσόντα και
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β) όσων η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της αναθέτουσας αρχής, όπως καθορίσθηκε και

τεκμηριώθηκε πριν την έναρξη της διαδικασίας σύναψης σύμβασης.

12. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός, θα διενεργηθεί σύμφωνα με τις διατάξεις της παρούσας καθώς
και τις Ενότητες και Παραρτήματα που επισυνάπτονται  στην παρούσα Διακήρυξη και αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος αυτής : 

ΜΕΡΟΣ Α:ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ –ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

ΜΕΡΟΣ Β : 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι:   ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  -ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  -ΠΙΝΑΚΑΣ

ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ:  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ :  ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΕΝΙΑΙΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ( ΕΕΕΣ)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV :  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΦΥΣΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ 

ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

 

Θεσσαλονίκη   03-08-2022

Ο   ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ   ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ

Κ.& Δ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ  

α/α

ΙΓΝΑΤΙΑΔΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΣΥΝΟΠΤΙΚA   ΣΤΟΙΧΕIΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ  ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ  (Δ.ΥΠ.Α.)

ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ηλεκτρονικός  Ανοικτός  Διαγωνισμός

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 

«Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων (Πούλμαν) των 50 θέσεων με
οκτώ (8)  συνοδούς,  για  την  μεταφορά των  εκπαιδευομένων  του
Εκπαιδευτικού  Κέντρου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και
Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες  Θεσσαλονίκης  (Ε.Κ.Ε.Κ  ΑμεΑ
Θεσσαλονίκης),  για το σχολικό έτος 2022-2023»

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ 
Η  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά  βάση
μόνο της τιμής 

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΙΔΟΣ/  CPV ΚΑΕ 0815  / cpv 60130000-8 

ΚΩΔΙΚΟΙ NUTS EL 522 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο  συνολικός  προϋπολογισμός   ανέρχεται  στο  ποσό  των
«173.900,00»  €  πλέον  του  ΦΠΑ,  (13  %)  ή  «196.507,00»
συμπεριλαμβανομένου  του   ΦΠΑ  (13  %), (αναληφθείσα
πολυετούς υποχρέωσης 351698/18-05-2022 ΑΔΑ:65ΟΠ4691Ω2-ΞΗΑ)

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ Η δαπάνη  βαρύνει τον Προϋπολογισμό της Δ.ΥΠ.Α.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται   από 26/09/2022  μέχρι τη λήξη
του σχολικού έτους 2022-2023 ( συνολικής χρονικής διάρκειας 35
εβδομάδων)   για  όλες  τις  εργάσιμες  ημέρες  πλην  των  εορτών
Πάσχα  και  Χριστουγέννων   καθώς  και  επίσημες  αργίες  των
Δημοσιών Υπηρεσιών και τις  τοπικές αργίες.

ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Ηλεκτρονική  υποβολή:   Στη  διαδικτυακή  πύλη
www  .  promitheus  .  gov  .  gr   του  Εθνικού  Συστήματος  Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ)  .

ΕΝΤΥΠΑ ΔΙΚΑΙ  O  ΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ   : 

Περιφερειακή Δ/νση Κ.& Δ. Μακεδονίας , 

Δωδεκανήσου 10Α   Θεσσαλονίκη  , ΤΚ 54626

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 03/08/2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Ηλεκτρονική υποβολή : 19-08-2022

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Η  αποσφράγιση  των  προσφορών  των  υποψήφιων  αναδόχων  θα
γίνει  μέσω  ηλεκτρονικού  συστήματος  του  Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ  ,  την
26/08/2022  ώρα Ελλάδος  09:30 π.μ

A/A  Συστήματος 169787
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ΜΕΡΟΣ Α΄: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

1. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

1.1 Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής 

Επωνυμία Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης / 

Περιφερειακή Δ/νση  Κ. & Δ. Μακεδονίας 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ) 090010376

Ταχυδρομική διεύθυνση Δωδεκανήσου 10Α 

Πόλη Θεσσαλονίκη 

Ταχυδρομικός Κωδικός 54626

Κωδικός ΝUTS τόπου εκτέλεσης EL522 Θεσσαλονίκη 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Τηλέφωνο 2313 322525, 2313 322520

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο promthe  @d  ypa.gov.gr     

Αρμόδιος για πληροφορίες Σκάκα Σοφία, Ακρίβου Ολγα

Αρμόδιος επί Τεχνικών Θεμάτων ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ     23960 23201

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.dypa.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης και ανήκει στους φορείς Γενικής

Κυβέρνησης και συγκεκριμένα στον υποτομέα Οργανισμών Κοινωνικής Ασφάλισης.

Κύρια δραστηριότητα Α.Α.

Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι η παροχή Γενικών Δημοσίων Υπηρεσιών 

Στοιχεία Επικοινωνίας 

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

ηλεκτρονική  πρόσβαση  στην  διεύθυνση  (URL):  μέσω  της  διαδικτυακής  πύλης

www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

β)  Κάθε  είδους  επικοινωνία  και  ανταλλαγή  πληροφοριών  πραγματοποιείται  μέσω  της

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

γ) Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από : την προαναφερθείσα διεύθυνση του πίνακα

Στοιχείων Αναθέτουσας Αρχής.  

11

http://www.promitheus.gov.gr/
http://www.dypa.gov.gr/
mailto:promthe@dypa.gov.gr




1.2 Στοιχεία Διαδικασίας - Χρηματοδότηση

Είδος διαδικασίας 

Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του ν. 4412/16. 

 Χρηματοδότηση της σύμβασης

Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι  η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης.

 Η δαπάνη για την εν λόγω σύμβαση βαρύνει τον Κωδικό Αριθμό Εξόδων (Κ.Α.Ε.) 0815  σχετικής

πίστωσης  των προϋπολογισμών των ετών 2022 και 2023 της Δ.ΥΠ.Α.

1.3 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης 

Αντικείμενο της σύμβασης είναι  Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων των 50 θέσεων  με οκτώ

(8)  συνοδούς,  για  την  μεταφορά  των  εκπαιδευομένων  του  Εκπαιδευτικού  Κέντρου

Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ

Θεσσαλονίκης)    για το σχολικό έτος 2022-2023». 

Οι  παρεχόμενες  υπηρεσίες  κατατάσσονται  στον  ακόλουθο   κωδικό  του  Κοινού  Λεξιλογίου

δημοσίων συμβάσεων (CPV) : 60130000-8

Προσφορές υποβάλλονται για  το σύνολο των ζητούμενων υπηρεσιών (Λεωφορεία Α, Β , Γ & Δ)

σύμφωνα με  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της  Υπηρεσίας,  για  συνολικά 185  ημέρες   κατά το

σχολικό έτος 2022-2023.  Η ανάθεση της μίσθωσης θα γίνει για το σύνολο σε έναν ανάδοχο. 

Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στο ποσό των 196.507,00€ συμπεριλαμβανομένου

ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: €173.900,00€ ΦΠΑ :22.607,00€ ).

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  από 26/09/2022 μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2022-2023

(συνολικής χρονικής διάρκειας 35 εβδομάδων) για όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην των εορτών

Πάσχα και Χριστουγέννων  καθώς και επίσημες αργίες των Δημοσιών Υπηρεσιών και τις  τοπικές

αργίες.  

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού του αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της

παρούσας διακήρυξης.

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

προσφοράς,   βάσει μόνο της τιμής .     

1.4 Θεσμικό πλαίσιο 

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

εξουσιοδότηση αυτής εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως ισχύουν και ιδίως οι διατάξεις και

αποφάσεις που αναφέρονται ρητά στο προοίμιο της απόφασης της Αναθέτουσας Αρχής για την

προκήρυξη  του  διαγωνισμού  ή  απορρέουν   από  τα  οριζόμενα   στα  συμβατικά  τεύχη  της

παρούσας,  καθώς  και  το  σύνολο  των  διατάξεων  του  ασφαλιστικού,  εργατικού,  κοινωνικού,

περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω .   
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1.5 Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού 

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η 19/08/2022 και ώρα 15:00 μ.μ

Η διαδικασία θα διενεργηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ.),  μέσω της Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του

ως άνω συστήματος, την 26/08/2022,  ημέρα Παρασκευή και ώρα 09:30 π.μ. 

1.6 Δημοσιότητα

Α. Δημοσίευση σε εθνικό επίπεδο 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε  στο Κεντρικό  Ηλεκτρονικο  Μητρώο

Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). 

Τα έγγραφα  της σύμβασης της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν  στη σχετική ηλεκρονική

διαδικασία  σύναψης  δημόσιας  σύμβασης  στο   ΕΣΗΔΗΣ  ,  η  οποία  έλαβε  Συστημικό  Αυξοντα

Αριθμό: 169787 και αναρτήθηκαν στη Διαδικτυακή Πύλη (http  :  www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ

ΕΣΗΔΗΣ .

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης όπως προβλέπεται στην περίπτωση (ιστ) της παραγράφου 3

του  άρθρου  76  του  Ν.  4727/2020,  αναρτήθηκε,  στον  ιστότοπο  http  ://  et  .  diavgeia  .  gov  .  gr  /  

(ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ). 

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης δημοσιεύεται  στον Ελληνικό Τύπο

Η Διακήρυξη θα αναρτηθεί στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυν-
ση (URL) : www.dypa.gov.gr , στην κατηγορία: Νέα & Ανακοινώσεις / Προμήθειες - Διαγωνισμοί /
Ανοικτοί Διαγωνισμοί. 

Β. Έξοδα δημοσιεύσεων
Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο, θα  βαρύνει σε κάθε περίπτωση τον Ανάδοχο

(ν.3548/2007) ως ισχύει. 

1.7 Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης 

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:

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

επιλεγούν,   τις  υποχρεώσεις  τους  που  απορρέουν  από  τις  διατάξεις  της  περιβαλλοντικής,

κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ενωσης,

το εθνικό  δίκαιο,  συλλογικές συμβάσεις  ή  διεθνείς  διατάξεις  περιβαλλοντικού,  κοινωνικού και

εργατικού δικαίου,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα  Χ  του  Προσαρτήματος  Α  του  ν.

4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που

επιβλέπουν  την  εκτέλεση  των  δημοσίων  συμβάσεων  και  τις  αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και

υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
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β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας

ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν

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

που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.
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2. ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1 Γενικές Πληροφορίες

2.1.1  Έγγραφα της σύμβασης

Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης σύμβασης, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος
αυτής, ήτοι :. 

 η παρούσα Διακήρυξη με τα παραρτήματα της, που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 

 το  Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)

 Οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως

σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

 Το σχέδιο της σύμβασης με τα Παραρτήματά της

2.1.2  Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύμβασης

Ολες οι επικοινωνίες σε σχέση με τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης,
καθώς και όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται με τη
χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), η
οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Διαδικτυακής πύλης www  .  promitheus  .  gov  .  gr   

2.1.3 Παροχή Διευκρινίσεων

Τα  σχετικά  αιτήματα  παροχής  διευκρινίσεων  υποβάλλονται  ηλεκτρονικά,   μέσω  της

λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του συστήματος,  το αργότερο μέχρι και οκτώ (8 ) ημέρες

πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα, στο πλαίσιο

της παρούσας, στη σχετική ηλεκρονική διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης στην πλατφόρμα

του  ΕΣΗΔΗΣ,  η  οποία  είναι  προσβάσιμη  μεσω  της  διαδικτυακλης  πύλης

(www  .  promitheus  .  gov  .  gr    ).  Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων

υποβάλλονται από εγγεγραμμένους  στο σύστημα οικονομικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που

διαθέτουν  σχετικά  διαπιστευτήρια  που  τους  έχουν  χορηγηθεί  (όνομα  χρήστη  και  κωδικό

πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο με το κείμενο των ερωτημάτων είναι ψηφιακά

υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινίσεων που είτε υποβάλλονται με άλλο τρόπο είτε το

ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι   ηλέκτρονικά υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 

Η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών (άρθρο 67 παρ.3 &
αρ. 121 παρ. 5 του  Ν.4412/2016),    ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να
μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών
στις ακόλουθες περιπτώσεις:

α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό
φορέα έγκαιρα δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο  τέσσερις (4) ημέρες πριν από την προθεσμία
που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών .

β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
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Η  διάρκεια  της  παράτασης  θα  είναι  ανάλογη  με  τη  σπουδαιότητα  των  πληροφοριών  που
ζητήθηκαν ή των αλλαγών.

Οταν  οι  πρόσθετες  πληροφορίες  δεν  έχουν  ζητηθεί  έγκαιρα  ή  δεν  έχουν  σημασία  για  την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, η παράταση της προθεσμίας εναπόκειται στη διακριτική
ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής.
Τροποποίηση των όρων της διαγωνιστικής διαδικασίας (πχ αλλαγή/μετάθεση της καταληκτικής
ημερομηνίας υποβολής προσφορών, καθώς και σημαντικές αλλαγές των εγγράφων της σύμβασης,
σύμφωνα με την προηγούμενη παράγραφο) δημοσιεύεται στο ΚΗΜΔΗΣ.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή
συνοδεύονται  από  επίσημη μετάφρασή τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια
έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε
με  το  ν.  1497/1984  (Α΄188).  Ειδικά,  τα  αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα συνοδεύονται  από
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα  επικυρωμένη  είτε  από  πρόσωπο  αρμόδιο  κατά  τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία
έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 92, παρ.4 του ν. 4412/2016, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 8
του άρθρου 43 Ν.4605/2019).
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα ή  συνοδεύονται  από  επίσημη
μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα.  Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά
εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188). Τα
αλλοδαπά  ιδιωτικά  έγγραφα  συνοδεύονται  από  μετάφρασή  τους  στην  ελληνική  γλώσσα
επικυρωμένη είτε  από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις  διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε  από
πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο (άρθρο 80 παρ. 10
ν. 4412/2016)
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου,

θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.1.5 Εγγυήσεις

Οι εγγυήσεις των παρ. 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφα-

λιστικές  επιχειρήσεις  κατά  την  έννοια  των  περ.  β`  και  γ`  της  παρ.  1  του  άρθρου  14  του  ν.

4364/2016 (Α` 13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή του Ευρω-

παϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη μέρη της ΣΔΣ και έχουν το δικαίωμα αυτό.

Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν

συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών

και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφο-

νται μετά από τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.

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

περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.

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

β) τον εκδότη,

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται 

δ) τον αριθμό της εγγύησης,

ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου
εκδίδεται η εγγύηση, (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος
της ένωσης)
ζ) τους όρους ότι:  αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτεί-

ται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως (δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που πα-

ρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων) και ββ) ότι σε περίπτωση κα-

τάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται σε τέλος χαρτοσήμου,

η) τα στοιχεία της διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγω-

νισμού,

θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,

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

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

οποίο απευθύνεται και  ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής,

τον αριθμό και τον τίτλο της σύμβασης.

Επισημαίνεται ότι εγγυήσεις που εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε και το Ταμείο Παρακαταθηκών και

Δανείων δεν συμμορφώνονται με τα υποδείγματα των εγγυητικών επιστολών της παρούσας αλλά

εκδίδονται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις που διέπουν τους εν λόγω φορείς.

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

διαπιστώσει την εγκυρότητά τους. 

Σχετικά υποδείγματα εγγυητικών   στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  V   της παρούσας     

2.1.6 Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Η  αναθέτουσα  αρχή  ενημερώνει  το  φυσικό  πρόσωπο  που  υπογράφει  την  προσφορά  ως

Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για

λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της

προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος

Διαγωνισμού,  για  το  σκοπό  της  αξιολόγησης  των  προσφορών  και  της  ενημέρωσης  έτερων

συμμετεχόντων σε αυτόν, λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και

της  ασφάλειας  της  επεξεργασίας  των  δεδομένων και  της  προστασίας  τους  από  κάθε  μορφής

αθέμιτη  επεξεργασία,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  της  κείμενης  νομοθεσίας  περί  προστασίας

προσωπικών  δεδομένων,  κατά  τα  αναλυτικώς  αναφερόμενα  στην  αναλυτική  ενημέρωση  που

επισυνάπτεται στην παρούσα.
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2.2 Δικαίωμα Συμμετοχής- Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1  Δικαίωμα  συμμετοχής 

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

νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι

εγκατεστημένα σε:

α) κράτος-μέλος της Ενωσης,

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

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

σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2,  4,  5,  6 και  7  και τις  γενικές σημειώσεις του

σχετικού με την Ενωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και 

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

συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς  συμφωνίες  με  την  Ενωση  σε  θέματα  διαδικασιών  ανάθεσης

δημοσίων συμβάσεων.

2.  Οικονομικός  φορέας  συμμετέχει  είτε  μεμονωμένα  είτε  ως  μέλος  ένωσης.  Οι  ενώσεις

οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών συμπράξεων, δεν απαιτείται

να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή προσφοράς. Η αναθέτουσα αρχή

μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική

μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.

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

ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  

2.2.2  Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται
από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες)  εγγυητική επιστολή συμμετοχής,
ποσού  2%  της  εκτιμώμενης  αξίας  της σύμβασης  εκτός  ΦΠΑ,  ήτοι  ποσού   τριών χιλιάδων
τετρακοσίων εβδομήντα οκτώ  ευρώ «3.478,00»€ 
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον όρο
ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που συμμετέχουν στην
ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του
χρόνου ισχύος της προσφοράς (παρ. 2.4.5 της παρούσας) , άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  πριν  τη  λήξη  της  προσφοράς,  να  ζητά  από  τον  προσφέροντα  να
παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται ηλεκτρονικά, προσκο-
μίζονται, σε κλειστό φάκελο  με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία
και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, άλλως η προ-
σφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού. 

18





Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από τα έγγρα-
φα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρ-
μόδιου συλλογικού οργάνου.
Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδο-
ση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδι-
κασίας ανάθεσης σύμβασης (παρ. 1 άρθρου 72 Ν.4412/2016).

2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής  επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης. 
Η  εγγύηση  συμμετοχή,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  2.2.2.3.,  επιστρέφεται  στους  λοιπούς
προσφέροντες μετά: 
α)  την  άπρακτη  πάροδο  της  προθεσμίας  άσκησης  ενδικοφανούς  προσφυγής  ή  την  έκδοση
απόφασης επί ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης και 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ενδίκων βοηθημάτων προσωρινής δικαστικής

προστασίας ή την έκδοση απόφασης επ’ αυτών . 

Για  τα  προηγούμενα  στάδια  της  κατακύρωσης  η  εγγύηση  συμμετοχής  επιστρέφεται  στους

συμμετέχοντες στις κάτωθι περιπτώσεις: 

α) λήξης του χρόνου ισχύος της προσφοράς και μη ανανέωσης αυτής και

β) απόρριψης της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο

βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων

βοηθημάτων  ή  έχει  λάβει  χώρα  παραίτησης  από  το  δικαίωμα  άσκησης  αυτών  ή  αυτά  έχουν

απορριφθεί αμετακλήτως.». (παρ. 3 του άρθρου 72 Ν.4412/2016) 

2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων :
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, 
β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες 
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά 
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού .
ε) υπέβαλε μη κατάλληλη προσφορά με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου 2 του ν.
4412/2016,
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της αναθέτουσας αρχής να εξηγήσει την τιμή ή το
κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά του απορριφθεί , 
ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί πρόσκλησης για
υποβολή  δικαιολογητικών  από  τον  προσωρινό  ανάδοχο,  αν,  κατά  τον  έλεγχο  των  παραπάνω
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 και  3.4 της παρούσας, διαπιστωθεί ότι τα
στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά
αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και
εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3
ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.

2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού 
Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  στην  παρούσα  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  (διαγωνισμό)
προσφέρων  οικονομικός  φορέας,  εφόσον  συντρέχει  στο  πρόσωπό  του  (εάν  πρόκειται  για

19





μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1.  Όταν  υπάρχει  εις  βάρος  του  αμετάκλητη,  καταδικαστική  απόφαση  για  ένα από τα
ακόλουθα εγκλήματα:
α)  συμμετοχή σε  εγκληματική οργάνωση,  όπως αυτή  ορίζεται  στο  άρθρο  2  της  απόφασης  -
πλαίσιο 2008/841/ ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ. 42), και τα εγκλήματα του άρθρου 187 του
Ποινικού Κώδικα (εγκληματική οργάνωση),
β) ενεργητική δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
δωροδοκίας στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών
της Ενωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) 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 (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και, όπως ορίζεται στο εθνικό δίκαιο
του οικονομικού φορέα, και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α (δωροδοκία πολιτικών προσώπων),
236  (δωροδοκία  υπαλλήλου),  237  παρ.  2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  237Α παρ.  2
(εμπορία  επιρροής  -  μεσάζοντες),  396  παρ.  2  (δωροδοκία  στον  ιδιωτικό  τομέα)  του  Ποινικού
Κώδικα,
 γ) απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ένωσης, κατά την έννοια των άρθρων 3
και 4 της Οδηγίας (ΕΕ) 2017/1371 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Ιουλίου 2017 σχετικά με την καταπολέμηση, μέσω του ποινικού δικαίου, της απάτης εις βάρος των
οικονομικών συμφερόντων της Ενωσης (L 198/28.07.2017) και τα εγκλήματα των άρθρων 159Α
(δωροδοκία πολιτικών προσώπων), 216 (πλαστογραφία), 236 (δωροδοκία υπαλλήλου), 237 παρ.
2-4  (δωροδοκία  δικαστικών  λειτουργών),  242  (ψευδής  βεβαίωση,  νόθευση  κ.λπ.),  374
(διακεκριμένη κλοπή), 375 (υπεξαίρεση), 386 (απάτη), 386Α (απάτη με υπολογιστή), 386Β (απάτη
σχετική με τις επιχορηγήσεις), 390 (απιστία) του Ποινικού Κώδικα και των άρθρων 155 επ. του
Εθνικού Τελωνειακού Κώδικα (ν. 2960/2001( Α` 265), όταν αυτά στρέφονται κατά των οικονομικών
συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ενωσης ή συνδέονται με την προσβολή αυτών των συμφερόντων,
καθώς  και  τα  εγκλήματα  των  άρθρων  23  (διασυνοριακή  απάτη  σχετικά  με  τον  ΦΠΑ)  και  24
(επικουρικές διατάξεις για την ποινική προστασία των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής
Ενωσης) του ν. 4689/2020 (Α` 103),
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως
ορίζονται,  αντιστοίχως  στα  άρθρα  3-4  και  5-12  της  Οδηγίας  (ΕΕ)  2017/541  του  Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου  και  του  Συμβουλίου  της  15ης  Μαρτίου  2017  για  την  καταπολέμηση  της
τρομοκρατίας και την αντικατάσταση της απόφασης - πλαισίου 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου και
για την τροποποίηση της απόφασης 2005/671/ΔΕΥ του Συμβουλίου (EE L 88/31.03.2017) ή ηθική
αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 14 αυτής,
και τα εγκλήματα των άρθρων 187Α και 187Β του Ποινικού Κώδικα, καθώς και τα εγκλήματα των
άρθρων 32-35 του ν. 4689/2020 (Α` 103),
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας,
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας (ΕΕ) 2015/849 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και
του  Συμβουλίου,  της  20ης  ΜαΪου  2015,  σχετικά  με  την  πρόληψη  της  χρησιμοποίησης  του
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
για τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, την τροποποίηση του κανονισμού (ΕΕ) αριθμ. 648/2012
του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, και την κατάργηση της οδηγίας 2005/60/ΕΚ
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του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και της οδηγίας 2006/70/ΕΚ της Επιτροπής (EE
L 141/05.06.2015) και τα εγκλήματα των άρθρων 2 και 39 του ν. 4557/2018 (Α` 139), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της
Οδηγίας 2011/36/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011,
για  την  πρόληψη και  την  καταπολέμηση της  εμπορίας  ανθρώπων και  για  την  προστασία  των
θυμάτων  της,  καθώς  και  για  την  αντικατάσταση  της  απόφασης  -  πλαίσιο  2002/629/ΔΕΥ  του
Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) και τα εγκλήματα του άρθρου 323Α του Ποινικού κώδικα
(εμπορία ανθρώπων).
Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος
του  οποίου  εκδόθηκε  αμετάκλητη  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.  Η  υποχρέωση  του  προηγούμενου
εδαφίου αφορά:
α)  στις  περιπτώσεις  εταιρειών  περιορισμένης  ευθύνης  (Ε.Π.Ε.),  ιδιωτικών  κεφαλαιουχικών
εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ή
β)  στις  περιπτώσεις  ανωνύμων  εταιρειών  (Α.Ε.),  τον  διευθύνοντα  σύμβουλο,  τα  μέλη  του
Διοικητικού  Συμβουλίου,  καθώς  και  τα  πρόσωπα  στα  οποία  με  απόφαση  του  Διοικητικού
Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και εκπροσώπησης της εταιρείας, ή
γ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, ή
δ) στις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, τον κατά περίπτωση νόμιμο εκπρόσωπο.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει
καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της
καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση (παρ. 10 άρθρου 73 ν.4412/2016) .

2.2.3.2.  Αποκλείεται  από  τη  συμμετοχή  σε  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  οποιοσδήποτε
οικονομικός φορέας, εάν η αναθέτουσα αρχή:
α) γνωρίζει  ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά
στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης και  αυτό  έχει  διαπιστωθεί  από
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή
β) μπορεί  να  αποδείξει με  τα  κατάλληλα  μέσα  ότι  ο  οικονομικός  φορέας  έχει  αθετήσει  τις
υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονομικός φορέας της παρ.  2 είναι  Ελληνας πολίτης ή έχει  την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο
την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Οι υποχρεώσεις των περ. α` και β` της παρ. 2.2.3.2 θεωρείται ότι δεν έχουν αθετηθεί εφόσον δεν
έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες ή εφόσον αυτές έχουν υπαχθεί σε δεσμευτικό διακανονισμό που
τηρείται.

Στην  περίπτωση αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν  υποχρεούται  να  απαντήσει  καταφατικά στο
σχετικό ερώτημα του Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ) του άρθρου 79, ή άλλου
αντίστοιχου  εντύπου  ή  δήλωσης,  με  το  οποίο  ερωτάται  εάν  ο  οικονομικός  φορέας  έχει
ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή  εισφορών  κοινωνικής
ασφάλισης ή, κατά περίπτωση, εάν έχει αθετήσει τις παραπάνω υποχρεώσεις του.
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Οι  περ.  α`  και  β`  της  παρ.  2.2.3.2.  παύουν  να  εφαρμόζονται  όταν  ο  οικονομικός  φορέας
εκπληρώσει  τις  ανωτέρω  υποχρεώσεις  του  είτε  καταβάλλοντας  τους  φόρους  ή  τις  εισφορές
κοινωνικής  ασφάλισης  που  οφείλει,  συμπεριλαμβανομένων,  κατά  περίπτωση,  των
δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την
καταβολή τους στο μέτρο που τηρεί τους όρους του δεσμευτικού διακανονισμού.

2.2.3.3.  Αποκλείεται  από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της  παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
α) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με κατάλληλα μέσα  αθέτηση  των ισχυουσών
υποχρεώσεων που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18, περί αρχών που εφαρμόζονται στις
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. Η αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό  παράπτωμα του  οικονομικού  φορέα  κατά  την  έννοια  της  περίπτωσης  θ΄  της
παραγράφου 4 του άρθρου 73 (άρθρο 18 παρ. 5 του ν. 4412/2016).
β) εάν  ο  οικονομικός  φορέας  τελεί  υπό  πτώχευση  ή  έχει  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει
υπαχθεί  σε διαδικασία  πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει  αναστείλει  τις  επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν
βρίσκεται  σε  οποιαδήποτε  ανάλογη  κατάσταση  που  προκύπτει  από  παρόμοια  διαδικασία,
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου,
γ) εάν,  με  την  επιφύλαξη  της  παρ.  3β  του  άρθρου  44  Ν.  3959/2011  (Α`  93),  περί  ποινικών
κυρώσεων και  άλλων διοικητικών  συνεπειών,  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) εάν  μία  κατάσταση  σύγκρουσης  συμφερόντων  κατά  την  έννοια  του  άρθρου  24,  περί
σύγκρουσης  συμφερόντων,  δεν  μπορεί  να  θεραπευθεί  αποτελεσματικά  με  άλλα,  λιγότερο
παρεμβατικά, μέσα,
ε) εάν  μία  κατάσταση  στρέβλωσης  του  ανταγωνισμού  από  την  πρότερη  συμμετοχή των
οικονομικών φορέων κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με
όσα ορίζονται στο άρθρο 48, περί προηγούμενης εμπλοκής υποψηφίων ή προσφερόντων, δεν
μπορεί να θεραπευθεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
στ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης  με  αναθέτοντα  φορέα  ή  προηγούμενης  σύμβασης  παραχώρησης  που  είχε  ως
αποτέλεσμα  την  πρόωρη  καταγγελία  της  προηγούμενης  σύμβασης,  αποζημιώσεις  ή  άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
 ζ) εάν ο οικονομικός φορέας έχει κριθεί ένοχος εκ προθέσεως σοβαρών απατηλών δηλώσεων,
κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή
δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ` εφαρμογή του άρθρου
79, περί Ευρωπαϊκού Ενιαίου Εγγράφου Σύμβασης,
 η) εάν ο οικονομικός φορέας επιχειρεί να  επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του  αποφέρουν  αθέμιτο  πλεονέκτημα  στη  διαδικασία  σύναψης  σύμβασης  ή  να  παράσχει  με
απατηλό  τρόπο  παραπλανητικές  πληροφορίες  που  ενδέχεται  να  επηρεάσουν  ουσιωδώς  τις
αποφάσεις που αφορούν στον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
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θ) εάν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει, με κατάλληλα μέσα, ότι ο οικονομικός φορέας
έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά
του.
Εάν στις  ως άνω περιπτώσεις  (α)  έως (θ)   η  περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί  με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία έκδοσης πράξης που
βεβαιώνει το σχετικό γεγονός  (παρ. 10 του άρθρου 73 ν.4412/2016). 

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

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

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

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

παραγράφους 2.2.3.1, και 2.2.3.3 εκτός της περ. β’  μπορεί να προσκομίζει στοιχεία προκειμένου

να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι

συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν

λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που

λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και

τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν

ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός

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

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

δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού που

ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

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

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

του ν. 4412/2016.

2.2.3.7.  Οικονομικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί η κύρωση του οριζόντιου αποκλεισμού

(άρθρο 74 ν. 4412/2016) και για το χρονικό διάστημα που αυτή ορίζει , αποκλείεται αυτοδίκαια

από την παρούσα διαδικασία σύναψης της σύμβασης.

Κριτήρια επιλογής 

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας 
Οι  οικονομικοί  φορείς  που  συμμετέχουν  στη  διαδικασία  σύναψης  της  παρούσας  σύμβασης

απαιτείται να ασκούν  δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της σύμβασης. 

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

απαιτείται  να  είναι  εγγεγραμμένοι  σε  ένα από τα επαγγελματικά μητρώα που τηρούνται  στο

κράτος  εγκατάστασής  τους  ή  να  ικανοποιούν  οποιαδήποτε  άλλη  απαίτηση  ορίζεται  στο

Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 
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Εφόσον  οι  οικονομικοί  φορείς  απαιτείται  να  διαθέτουν  ειδική  έγκριση  ή  να  είναι  μέλη

συγκεκριμένου  οργανισμού  για  να  μπορούν  να  παράσχουν  τη  σχετική  υπηρεσία  στη  χώρα

καταγωγής  τους,  η  αναθέτουσα αρχή μπορεί  να  τους  ζητεί  να  αποδείξουν  ότι  διαθέτουν  την

έγκριση αυτή ή ότι είναι μέλη του εν λόγω οργανισμού ή να τους καλέσει να προβούν σε ένορκη

δήλωση ενώπιον συμβολαιογράφου σχετικά με την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος.

Στην  περίπτωση  οικονομικών  φορέων  εγκατεστημένων  σε  κράτος  μέλους  του  Ευρωπαϊκού

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

δεν  εμπίπτουν  στην  προηγούμενη  περίπτωση  και  έχουν  συνάψει  διμερείς  ή  πολυμερείς

συμφωνίες με την Ενωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να

είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά μητρώα. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο

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

τους για την υπό ανάθεση υπηρεσία.

Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30)  εργάσιμες

μέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός να σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών φέρουν

συγκεκριμένο χρόνο ισχύος (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016).

2.2.5  Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής 

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

τους,  όπως  ορίζονται  στις  παραγράφους  2.2.1  έως  2.2.5,  κρίνονται  κατά  την  υποβολή  της

προσφοράς δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.5.1,  κατά την υποβολή των

δικαιολογητικών της παραγράφου 2.2.5.2 και κατά τη σύναψη της σύμβασης δια της υπεύθυνης

δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3 του άρθρου 105 του ν. 4412/2016. 

Αν επέλθουν μεταβολές στις προϋποθέσεις τις οποίες οι προσφέροντες δηλώσουν ότι πληρούν,

σύμφωνα με  το  παρόν  άρθρο,  οι  οποίες  επέλθουν  ή  για  τις  οποίες  λάβουν  γνώση μετά  την

συμπλήρωση  του  ΕΕΕΣ  και  μέχρι  την  ημέρα  της  έγγραφης  πρόσκλησης  για  την  σύναψη  του

συμφωνητικού οι προσφέροντες οφείλουν να ενημερώσουν αμελλητί την αναθέτουσα αρχή. 

 
2.2.5.1. Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών 

Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς

α) δεν βρίσκονται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και 
β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής της  παραγράφου 2.2.4 της παρούσης  προσκομίζουν

κατά την υποβολή της προσφοράς τους, ως δικαιολογητικό συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το

άρθρο 79 Ν.4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), σύμφωνα με το Παράρτημα

Ι,  το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις συνέπειες του ν. 1599/1986. Το ΕΕΕΣ

καταρτίζεται  βάσει  του  τυποποιημένου  εντύπου   του  Παραρτήματος  2  του  Κανονισμού  (ΕΕ)

2016/7 και συμπληρώνεται από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις οδηγίες

του Παραρτήματος 1. 
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Το ΕΕΕΣ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το οποίο μπορούν

να  υποβάλλονται  προσφορές.  Αν  στο  διάστημα  που  μεσολαβεί  μεταξύ  της  ημερομηνίας

υπογραφής του ΕΕΕΣ και  της  καταληκτικής ημερομηνίας  υποβολής  προσφορών έχουν επέλθει

μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ μέρους του, στο ΕΕΕΣ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την

προσφορά του, χωρίς να απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να

την υποβάλει  εκ  νέου με επίκαιρο ΕΕΕΣ.  (παρ.  4  άρθρου 79  A  Ν.4412/2016).  Ο οικονομικός

φορέας  δύναται  να  διευκρινίζει  τις  δηλώσεις  και  πληροφορίες  που  παρέχει  στο  ΕΕΕΣ  με

συνοδευτική  υπεύθυνη  δήλωση,  την  οποία  υποβάλλει  μαζί  με  το  ΕΕΕΣ  (παρ.  9  άρθρου  79

Ν.4412/2016).

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, καθώς και της συνοδευτικής υπεύθυνης δήλωσης, είναι δυνατή, με

μόνη  την  υπογραφή  του  κατά  περίπτωση  εκπροσώπου  του  οικονομικού  φορέα,  η

προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3 της

παρούσας, για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή

εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.

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

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

προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό

φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων,  το Ευρωπαϊκό Ενιαίο

Εγγραφο  Σύμβασης  (ΕΕΕΣ),  υποβάλλεται  χωριστά  από  κάθε  μέλος  της  ένωσης. Στο  ΕΕΕΣ

απαραιτήτως  πρέπει  να  προσδιορίζεται  η  έκταση  και  το  είδος  της  συμμετοχής  του

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

ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής (παρ. 7 άρθρου 96 Ν.4412/2016).

Ο οικονομικός φορέας φέρει την ειδική υποχρέωση, να δηλώσει, μέσω του ΕΕΕΣ, την κατάστασή

του σε σχέση με τους λόγους που προβλέπονται στο άρθρο 73 του ν. 4412/2016 και παραγράφου

2.2.3 της παρούσης και ταυτόχρονα να επικαλεσθεί και τυχόν ληφθέντα μέτρα προς αποκατάστα-

ση της αξιοπιστίας του.

Ιδίως επισημαίνεται ότι, κατά την απάντηση οικονομικού φορέα στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ για

τυχόν σύναψη συμφωνιών με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνι-

σμού, η συνδρομή περιστάσεων, όπως η πάροδος της τριετούς περιόδου της ισχύος του λόγου

αποκλεισμού (παραγράφου 10 του άρθρου 73) ή η εφαρμογή της διάταξης της παραγράφου 3β

του άρθρου 44 του ν. 3959/2011, σύμφωνα με την περ. γ της παραγράφου 2.2.3.3 της παρούσης,

αναλύεται  στο σχετικό πεδίο που προβάλλει  κατόπιν  θετικής απάντησης   (παρ.  1  άρθρου 79

Ν.4412/2016) 

Οσον αφορά στις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής

ασφάλισης (περ. α’ και β’ της παρ. 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016) αυτές θεωρείται ότι δεν

έχουν  αθετηθεί  εφόσον  δεν  έχουν  καταστεί  ληξιπρόθεσμες  ή  εφόσον  έχουν  υπαχθεί  σε

δεσμευτικό  διακανονισμό  που  τηρείται.  Στην  περίπτωση  αυτή,  ο  οικονομικός  φορέας  δεν
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υποχρεούται να απαντήσει καταφατικά στο σχετικό πεδίο του ΕΕΕΣ με το οποίο ερωτάται εάν ο

οικονομικός  φορέας  έχει  ανεκπλήρωτες  υποχρεώσεις  όσον  αφορά  στην  καταβολή  φόρων  ή

εισφορών  κοινωνικής  ασφάλισης  ή,  κατά  περίπτωση,  εάν  έχει  αθετήσει  τις  παραπάνω

υποχρεώσεις του (παρ. 2Α άρθρου 73 σε συνδυασμό με την παρ. 8 άρθρου 79 Ν.4412/2016).

2.2.5.2 Αποδεικτικά μέσα  

Α.   Για την απόδειξη της μη συνδρομής λόγων αποκλεισμού κατ’ άρθρο 2.2.3 και της πλήρωσης

των  κριτηρίων  ποιοτικής  επιλογής  κατά  τις  παραγράφους  2.2.4  οι  οικονομικοί  φορείς

προσκομίζουν  τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος.  Η  προσκόμιση  των  εν  λόγω  δικαιολογητικών

γίνεται κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 από τον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή

μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες,  σε  οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  τη  διάρκεια  της

διαδικασίας, να υποβάλλουν όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή

διεξαγωγή της διαδικασίας.

Οι  οικονομικοί  φορείς  δεν  υποχρεούνται  να  υποβάλλουν  δικαιολογητικά  ή  άλλα  αποδεικτικά

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

πιστοποιητικά  ή  τις  συναφείς  πληροφορίες  απευθείας  μέσω  πρόσβασης  σε  εθνική  βάση

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ενωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό

μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό σύστημα αποθήκευσης εγγράφων

ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται

στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες

που  απαιτούνται  για  τον  συγκεκριμένο  σκοπό,  όπως  η  ηλεκτρονική  διεύθυνση  της  βάσης

δεδομένων,  τυχόν  δεδομένα  αναγνώρισης  και,  κατά  περίπτωση,  η  απαραίτητη  δήλωση

συναίνεσης. 

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

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

ισχύουν (παρ. 6 άρθρου 79 Ν.4412/2016).

Τα  δικαιολογητικά  του  παρόντος  υποβάλλονται  και  γίνονται  αποδεκτά  σύμφωνα  με  την

παράγραφο 2.4.2.5 και 3.2 της παρούσας.

Τα  αποδεικτικά  έγγραφα  συντάσσονται  στην  ελληνική  γλώσσα  ή  συνοδεύονται  από  επίσημη

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4.

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

προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους

έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις

περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’, καθώς και στην

περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από
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ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από

υπεύθυνη  δήλωση  του  ενδιαφερομένου  ενώπιον  αρμόδιας  δικαστικής  ή  διοικητικής  αρχής,

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή

της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες

δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι

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

δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ.

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

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

4412/2016.

Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:

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

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

του  κράτους-μέλους  ή  της  χώρας  καταγωγής  ή  της  χώρας  όπου  είναι  εγκατεστημένος  ο

οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις που να έχει

εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016) . 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και  στα μέλη του διοικητικού,

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

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

στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1. 

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

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

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

πριν από την υποβολή του (παρ. 12 άρθρου 80 Ν.4412/2016)

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της παραγράφου 2.2.3.2

περίπτωση α’ αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε. 

ii) Για  την  απόδειξη  της  εκπλήρωσης  των  υποχρεώσεων  προς  τους  οργανισμούς  κοινωνικής

ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’  πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον  e-ΕΦΚΑ,

καθώς και  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική

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

αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

Επίσης υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα αναφορικά με τους οργανισμούς

κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας έχει την εγκατάστασή του στην

Ελλάδα  αφορά  Οργανισμούς  κύριας  και  επικουρικής  ασφάλισης)  στους  οποίους  οφείλει  να

καταβάλει εισφορές
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γ) για την παράγραφο 2.2.3.3  περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια

αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την

υποβολή του. 

Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:

i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, από το οποίο

προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση

ή  δικαστική  εκκαθάριση  ή  ότι  δεν  έχουν  υπαχθεί  σε  διαδικασία  εξυγίανσης.   Για  τις  ΙΚΕ

προσκομίζεται  επιπλέον  και  πιστοποιητικό  του  Γ.Ε.Μ.Η.  περί  μη  έκδοσης  απόφασης  λύσης  ή

κατάθεσης  αίτησης  λύσης  του  νομικού  προσώπου,  ενώ  για  τις  ΕΠΕ  προσκομίζεται  επιπλέον

πιστοποιητικό μεταβολών.

ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και

τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων. 

iii)  Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα

της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία

να προκύπτει η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους.

Προκειμένου  για  τα  σωματεία  και  τους  συνεταιρισμούς,  το  Ενιαίο  Πιστοποιητικό  Δικαστικής

Φερεγγυότητας  εκδίδεται  για  τα  σωματεία  από  το  αρμόδιο  Πρωτοδικείο,  και  για  τους

συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την

παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.

δ) Για τις  λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.3,  υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος

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

αποκλεισμού.

ε) για την παράγραφο 2.2.3.7 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα περί μη

επιβολής σε βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα με τις διατάξεις της

κείμενης νομοθεσίας , σύμφωνα με το εδ. β της  παρ. 4 του άρθρου 74 Ν.4412/2016.

B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την

άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν: 

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

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

Ενωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό / βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού (ή εμπορικού)

μητρώου  του  Παραρτήματος  XI  του  Προσαρτήματος  Α΄  του  ν.  4412/2016,  με  το  οποίο

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμα τους .  Στην

περίπτωση που  η  χώρα  δεν  τηρεί  τέτοιο  μητρώο,  το  έγγραφο  ή  το  πιστοποιητικό  μπορεί  να

αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή στα κράτη – μέλη ή στις χώρες που δεν προβλέπεται

ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή

διοικητικής  αρχής,  συμβολαιογράφου  ή  αρμοδίου  επαγγελματικού  οργανισμού  της  χώρας

καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο
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μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό

ανάθεση  σύμβασης.  Οι  εγκατεστημένοι  στην  Ελλάδα  οικονομικοί  φορείς  προσκομίζουν

βεβαίωση  εγγραφής  στο  οικείο  επαγγελματικό  επιμελητήριο/μητρώο  ή  πιστοποιητικό  που

εκδίδεται από την οικεία  υπηρεσία του ΓΕΜΗ.   

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

2.2.4  (απόδειξη  καταλληλότητας  για  την  άσκηση  επαγγελματικής  δραστηριότητας)  γίνονται

αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους,

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

Β.3.Για την απόδειξη της νόμιμης  εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας

είναι νομικό πρόσωπο και  της  νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου

ισχύουν τα εξής :

Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:

i)  για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης,  στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας

είναι  νομικό  πρόσωπο  και  υποχρεούται,  κατά  την  κείμενη  νομοθεσία,  να  δηλώνει  την

εκπροσώπηση και  τις  μεταβολές  της  στο ΓΕΜΗ, προσκομίζει  σχετικό  πιστοποιητικό  ισχύουσας

εκπροσώπησης,  το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από

την υποβολή του.  

ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου γενικό

πιστοποιητικό  μεταβολών  του  ΓΕΜΗ,  εφόσον  έχει  εκδοθεί  έως  τρεις  (3)  μήνες  πριν  από  την

υποβολή του.  

Στις  λοιπές περιπτώσεις  τα  κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα  σύστασης  και  νόμιμης

εκπροσώπησης (όπως  καταστατικά,  πιστοποιητικά  μεταβολών,  αντίστοιχα  ΦΕΚ,  αποφάσεις

συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ.,  ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού

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

ισχύουν κατά την υποβολή τους.

Σε  περίπτωση  που  για  τη  διενέργεια  της  παρούσας  διαδικασίας  ανάθεσης  έχουν  χορηγηθεί

εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω έγγραφα, προσκομίζεται

επιπλέον  απόφαση-  πρακτικό  του  αρμοδίου  καταστατικού  οργάνου  διοίκησης  του  νομικού

προσώπου με την οποία χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Οσον αφορά τα φυσικά πρόσωπα,

εφόσον  έχουν  χορηγηθεί  εξουσίες  σε  τρίτα  πρόσωπα,  προσκομίζεται  εξουσιοδότηση  του

οικονομικού φορέα.

Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της χώρας

εγκατάστασης,  αποδεικτικά  έγγραφα,  και  εφόσον  δεν  προβλέπονται,  υπεύθυνη  δήλωση   του

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

μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.

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

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

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

εταιρία  κατά  την  ημερομηνία  διενέργειας  του  διαγωνισμού  (νόμιμος  εκπρόσωπος,  δικαίωμα

υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και

η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.

Β.4.   Οι  ενώσεις  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,  υποβάλλουν  τα

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

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

Β.6. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

1. οι  ένορκες  βεβαιώσεις  που  αναφέρονται  στην  παρούσα  Διακήρυξη,  εφόσον  έχουν

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

2. οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης

για  την  υποβολή  των  δικαιολογητικών.  Σημειώνεται  ότι  δεν  απαιτείται  θεώρηση  του

γνησίου της υπογραφής τους.

2.3 Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης

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

βάσει τιμής 

2.4 Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών

Οι  προσφορές  υποβάλλονται  με  βάση  τις  απαιτήσεις  που  ορίζονται  στο  Παράρτημα  Ι  της

Διακήρυξης για  όλες της περιγραφόμενες υπηρεσίες της μίσθωσης.  

Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές 

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

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

εκπρόσωπό  τους  νομίμως  εξουσιοδοτημένο.  Στην  προσφορά  απαραιτήτως  πρέπει  να

προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής

αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

Οι  οικονομικοί  φορείς  μπορούν  να  αποσύρουν  την  προσφορά  τους,  πριν  την  καταληκτική

ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους του αποφαινομένου

οργάνου της αναθέτουσας αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη ειδοποίηση προς την αναθέτουσα αρχή

μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗΔΗΣ.

2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών 

2.4.2.1. Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του ΕΣΗΔΗΣ,

μέχρι  την  καταληκτική ημερομηνία  και  ώρα που  ορίζει  η  παρούσα  διακήρυξη,  στην  Ελληνική
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Γλώσσα,  σε  ηλεκτρονικό  φάκελο,  σύμφωνα  με  τα  αναφερόμενα στον  ν.4412/2016,  ιδίως  στα

άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση και στην κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου

36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα υπ΄αριθμ. 64233/08.06.2021 (Β΄2453/ 09.06.2021) Κοινή Απόφαση

των Υπουργών Ανάπτυξης  και  Επενδύσεων και  Ψηφιακής  Διακυβέρνησης  με  θέμα «Ρυθμίσεις

τεχνικών  ζητημάτων  που  αφορούν  την  ανάθεση  των  Δημοσίων  Συμβάσεων  Προμηθειών  και

Υπηρεσιών  με  χρήση  των  επιμέρους  εργαλείων  και  διαδικασιών  του  Εθνικού  Συστήματος

Ηλεκτρονικών  Δημοσίων  Συμβάσεων  (ΕΣΗΔΗΣ)»,  εφεξής  «Κ.Υ.Α.  ΕΣΗΔΗΣ  Προμήθειες  και

Υπηρεσίες» 

Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν

προηγμένη  ηλεκτρονική  υπογραφή  που  υποστηρίζεται  τουλάχιστον  από  αναγνωρισμένο

(εγκεκριμένο)  πιστοποιητικό,  το  οποίο  χορηγήθηκε  από  πάροχο  υπηρεσιών  πιστοποίησης,  ο

οποίος  περιλαμβάνεται  στον  κατάλογο  εμπίστευσης  που  προβλέπεται  στην  απόφαση

2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ) 910/2014 και να εγγραφούν στο

ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του

άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες. 

2.4.2.2. Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ βεβαιώνεται  αυτόματα από το

ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016

και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.

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

υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας του ΕΣΗΔΗΣ,

η αναθέτουσα αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με αιτιολογημένη απόφασή της.

(άρθρο 37 παρ. 4 Ν. 4412/2016 και άρθρο 4 παρ. 2 Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και- Υπηρεσίες).

2.4.2.3. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις

διατάξεις του άρθρου 13 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες: 

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

Προσφορά», στον  οποίο  περιλαμβάνεται  το  σύνολο  των  κατά  περίπτωση  απαιτούμενων

δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά,  σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και

την παρούσα.

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

περιλαμβάνεται  η  οικονομική  προσφορά  του  οικονομικού  φορέα  και  το  σύνολο  των  κατά

περίπτωση απαιτούμενων δικαιολογητικών. 

Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της  σχετικής λειτουργικότητας του ΕΣΗΔΗΣ, τα

στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως

εμπιστευτικές,  λόγω  ύπαρξης  τεχνικού  ή  εμπορικού  απορρήτου,  στη  σχετική  δήλωσή  του,

αναφέρει  ρητά  όλες  τις  σχετικές  διατάξεις  νόμου  ή  διοικητικές  πράξεις  που  επιβάλλουν  την

εμπιστευτικότητα της συγκεκριμένης πληροφορίας.
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Δεν  χαρακτηρίζονται  ως  εμπιστευτικές,  πληροφορίες  σχετικά  με  τις  τιμές  μονάδας,  τις

προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς

που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.

2.4.2.4. Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα στοιχεία, μεταδεδομένα και συνημμένα

ηλεκτρονικά  αρχεία,  που  αφορούν  δικαιολογητικά  συμμετοχής-τεχνικής  προσφοράς  και

οικονομικής  προσφοράς  τους στις  αντίστοιχες  ειδικές  ηλεκτρονικές  φόρμες  του ΕΣΗΔΗΣ,  στην

συνέχεια,  μέσω  σχετικής  λειτουργικότητας,   εξάγουν  αναφορές  (εκτυπώσεις)  σε  μορφή

ηλεκτρονικών  αρχείων  με  μορφότυπο  PDF,  τα  οποία   αποτελούν  συνοπτική  αποτύπωση  των

καταχωρισμένων  στοιχείων.  Τα  ηλεκτρονικά  αρχεία  των  εν  λόγω  αναφορών  (εκτυπώσεων)

υπογράφονται ψηφιακά, σύμφωνα με τις προβλεπόμενες διατάξεις (περ. β της παρ. 2 του άρθρου

37)  και  επισυνάπτονται  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  στους  αντίστοιχους  υποφακέλους.

Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων αναφορών (εκτυπώσεων)

δύναται  να  πραγματοποιείται  για  κάθε  υποφακέλο   ξεχωριστά,  από  τη  στιγμή  που  έχει

ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν (άρθρο 13 παρ. 1.4 και 1.5 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ

Προμήθειες και Υπηρεσίες)

2.4.2.5. Ειδικότερα,  όσον  αφορά  τα  συνημμένα  ηλεκτρονικά  αρχεία  της  προσφοράς,  οι

Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του Υποσυστήματος,

ως εξής :

Τα  έγγραφα  που  καταχωρίζονται  στην  ηλεκτρονική  προσφορά,  και  δεν  απαιτείται  να

προσκομισθούν  και  σε  έντυπη  μορφή,  γίνονται  αποδεκτά  κατά  περίπτωση,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα στις διατάξεις: 

α) είτε  των  άρθρων  13,  14  και  28  του  ν.  4727/2020  (Α΄  184)  περί  ηλεκτρονικών  δημοσίων

εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον πρόκειται για αλλοδαπά

δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση e-Apostille 

β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών εγγράφων

που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα 

γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), 

δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών υπογραφών σε

ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων

ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης δήλωσης στην

περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων. 

Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και

άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα με αμιγώς τεχνικά

χαρακτηριστικά,  όπως  αριθμούς,  αποδόσεις  σε  διεθνείς  μονάδες,  μαθηματικούς  τύπους  και

σχέδια.

Ειδικότερα,  τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  τη  συμμετοχή  του  Οικονομικού  Φορέα  στη

διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF. 
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Έως  την  ημέρα  και  ώρα  αποσφράγισης  των  προσφορών  προσκομίζονται με  ευθύνη  του

οικονομικού φορέα στην αναθέτουσα αρχή,  σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς φάκελο-ους,

στον  οποίο  αναγράφεται  ο  αποστολέας  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  του

παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του, τα οποία  απαιτείται να

προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. 

Ο σφραγισμένος φάκελος θα φέρει την ένδειξη:

 «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΟΣ»

ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ  ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟY :

«Μίσθωση τεσσάρωνν (4) Λεωφορείων (Πούλμαν) των 50 θέσεων με οκτώ (8) συνοδούς, για την
μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων

και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης),  για το σχολικό έτος
2022-2023» 

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: «ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ»

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «26/08/2022» 

( Να μην ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή το πρωτόκολλο) 

Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :

α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής,  πλην των περιπτώσεων που αυτή εκδίδεται

ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,

β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999, (ενδεικτικά

συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά έγγραφα)

γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν  έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν θεώρηση από

υπηρεσίες  και  φορείς  της  περίπτωσης  α  της  παρ.  2  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  ή  δεν

συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση για την ακρίβειά τους, καθώς και

δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης (Apostille),

ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί  από δικηγόρο  (άρθρο 13 παρ. 1.6 της Κ.Υ.Α.

ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες)

 

Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και δικαιολογητικά που

υποβάλλονται  σε  έντυπη μορφή,  πλην της πρωτότυπης  εγγύησης  συμμετοχής,  η αναθέτουσα

αρχή δύναται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.

4412/2016.

Στα  αλλοδαπά  δημόσια  έγγραφα  και  δικαιολογητικά εφαρμόζεται  η  Συνθήκη  της  Χάγης  της

5ης.10.1961,  που κυρώθηκε με το ν.  1497/1984 (Α΄188),  εφόσον συντάσσονται  σε  κράτη που

έχουν προσχωρήσει στην ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται

από την απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα

όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα (ενδεικτικά

«Σύμβαση  νομικής  συνεργασίας  μεταξύ  Ελλάδας  και  Κύπρου  –  05.03.1984»  (κυρωτικός

ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής από την επικύρωση ορισμένων πράξεων και εγγράφων –
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15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014)). Επίσης, απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή

παρόμοιας  διατύπωσης δημόσια έγγραφα που εκδίδονται  από τις  αρχές κράτους μέλους  που

υπάγονται  στον  Καν  ΕΕ  2016/1191  για  την  απλούστευση  των  απαιτήσεων  για  την  υποβολή

ορισμένων δημοσίων εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά,  το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο

ότι τα σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ενωσης από τις

αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του. 

Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που έχουν

εκδοθεί  από  αλλοδαπές  αρχές  και  έχουν  επικυρωθεί  από  δικηγόρο,  σύμφωνα  με  τα

προβλεπόμενα  στην  παρ.  2  περ.  β  του  άρθρου  11  του  ν.  2690/1999  “Κώδικας  Διοικητικής

Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του ν.4250/2014.

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,

προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο

αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού,

το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στην παρ.

3.1  της  παρούσας,  άλλως  η  προσφορά  απορρίπτεται  ως  απαράδεκτη  μετά  από  γνώμη  της

Επιτροπής Διαγωνισμού.  

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται  είτε  με κατάθεση του ως άνω

φακέλου  στην  υπηρεσία  πρωτοκόλλου  της  αναθέτουσας  αρχής,  είτε  με  την  αποστολή  του

ταχυδρομικώς,  επί  αποδείξει.  Το  βάρος  απόδειξης  της  έγκαιρης  προσκόμισης  φέρει  ο

οικονομικός  φορέας.  Το  εμπρόθεσμο  αποδεικνύεται  με  την  επίκληση  του  αριθμού

πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού αποστολής κατά περίπτωση.

 Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής ταχυδρομικώς,

ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης εισαγωγής του φακέλου του

στο  πρωτόκολλο  της  αναθέτουσας  αρχής,  το  αργότερο  έως  την  ημερομηνία  και  ώρα

αποσφράγισης  των  προσφορών,  μέσω  της  λειτουργικότητας  «Επικοινωνία»,  τα  σχετικό

αποδεικτικό  στοιχείο  προσκόμισης  (αποδεικτικό  κατάθεσης  σε  υπηρεσίες  ταχυδρομείου-

ταχυμεταφορών),   προκειμένου  να  ενημερώσει  την  αναθέτουσα  αρχή  περί  της  τήρησης  της

υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη) προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον

παρόντα διαγωνισμό.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 

2.4.3.1 Δικαιολογητικά Συμμετοχής 

Τα  στοιχεία  και  δικαιολογητικά  για  την  συμμετοχή  των  προσφερόντων  στη  διαγωνιστική

διαδικασία περιλαμβάνουν με ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα στοιχεία: 

α) το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ), όπως προβλέπεται στις παρ. 1 και 3 του

άρθρου 79 του ν. 4412/2016 και τη συνοδευτική υπεύθυνη δήλωση με την οποία ο οικονομικός

φορέας δύναται να διευκρινίζει τις πληροφορίες που παρέχει με το ΕΕΕΣ σύμφωνα με την παρ. 9

του ίδιου άρθρου,
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β)  την  εγγύηση  συμμετοχής, όπως  προβλέπεται  στο  άρθρο  72  του  Ν.4412/2016  και  τις

παραγράφους 2.1.5 και 2.2.2 αντίστοιχα της παρούσας διακήρυξης.  

Οι  πρωτότυπες  εγγυήσεις  συμμετοχής,  πλην  των  εγγυήσεων  που  εκδίδονται  ηλεκτρονικά,

προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα

αποσφράγισης των προσφορών που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης,  άλλως η προσφορά

απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει

την  απαιτούμενη  από  τα  έγγραφα  της  σύμβασης  εγγύηση  συμμετοχής  απορρίπτεται  ως

απαράδεκτη, μετά από γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της

προσφοράς  του προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται  πριν  από την  έκδοση οποιασδήποτε  άλλης

απόφασης  σχετικά  με  την  αξιολόγηση  των  προσφορών  της  οικείας  διαδικασίας  ανάθεσης

σύμβασης (άρθρο 72 παρ. 1 Ν.4412/2016).

Οι προσφέροντες συμπληρώνουν το σχετικό υπόδειγμα ΕΕΕΣ,  το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο

μέρος της παρούσας διακήρυξης ως Παράρτημα  αυτής. 

Η  συμπλήρωσή  του  δύναται  να  πραγματοποιηθεί  με  χρήση  του  υποσυστήματος  Promitheus

ESPDint, προσβάσιμου μέσω της Διαδικτυακής Πύλης (www  .  promitheus  .  gov  .  gr  ) του ΟΠΣ ΕΣΗΔΗΣ,

ή  άλλης  σχετικής  συμβατής  πλατφόρμας  υπηρεσιών  διαχείρισης  ηλεκτρονικών  ΕΕΕΣ.  Οι

Οικονομικοί  Φορείς  δύνανται  για  αυτό  το  σκοπό  να  αξιοποιήσουν  το  αντίστοιχο  ηλεκτρονικό

αρχείο με μορφότυπο XML που αποτελεί επικουρικό στοιχείο των εγγράφων της σύμβασης.

Το  συμπληρωμένο  από  τον  Οικονομικό  Φορέα  ΕΕΕΣ,  καθώς  και  η  τυχόν  συνοδευτική  αυτού

υπεύθυνη δήλωση, υποβάλλονται σύμφωνα με την περίπτωση δ΄ της παραγράφου 2.4.2.5 της

παρούσας, σε ψηφιακά υπογεγραμμένο ηλεκτρονικό αρχείο με μορφότυπο PDF.

2.4.3.2 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

α.  H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που

έχουν  τεθεί  από  την  αναθέτουσα αρχή  στο   ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι    της  Διακήρυξης  περιγράφοντας

ακριβώς πώς οι συγκεκριμένες απαιτήσεις και προδιαγραφές πληρούνται. Περιλαμβάνει ιδίως τα

έγγραφα  και  δικαιολογητικά,  βάσει  των  οποίων  θα  αξιολογηθεί  η  καταλληλόλητα  των

προσφερόμενων  υπηρεσιών,  με  βάση  το  κριτήριο  ανάθεσης,  σύμφωνα  με  τα  αναλυτικώς

αναφερόμενα στο ως άνω Παράρτημα. 

Η Τεχνική Προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του

συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή pdf , το

οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. 

Τα  στοιχεία  που  περιλαμβάνονται  στην  ειδική  ηλεκτρονική  φόρμα  του  συστήματος  και  του

παραγόμενου  ψηφιακά  υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε

αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει

εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο * pdf . 

Εφόσον  οι  τεχνικές  προδιαγραφές  δεν  έχουν  αποτυπωθεί  στο  σύνολο  τους   στις  ειδικές

ηλεκτρονικές  φόρμες  του  συστήματος,  ο  προσφέρων  επισυνάπτει  στην  στην  τεχνική  του

προσφορά ψηφιακά υπογεγραμμένα τα σχετικά ηλεκτρονικά αρχεία, σύμφωνα με το υπόδειγμα
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πίνακας  συμμόρφωσης  τεχνικής  προσφοράς,  που  υπάρχει  στο  Παράρτημα  Ι    της  παρούσας

διακήρυξης) σε μορφή pdf. 

Β.  Υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέας στην οποία θα ορίζεται το φυσικό

προσώπο ως υπεύθυνου έργου και τον αναπληρωτή του.

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

οικονομικών προσφορών.

Στον  (υπό)  φάκελο  με  την  ένδειξη  «Οικονομική  Προσφορά»  περιλαμβάνεται  η  οικονομική

προσφορά  του  προσφέροντα.  Η  Οικονομική  Προσφορά  υποβάλλεται  ηλεκτρονικά  επί  ποινή

απορρίψεως στον ( υπό) φάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα

του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το

οποίο   υπογράφεται  ψηφιακά  και  υποβάλλεται  από  τον  προσφέροντα.  Τα  στοιχεία  που

περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά

υπογεγραμμένου  ηλεκτρονικού  αρχείου  πρέπει  να  ταυτίζονται.  Σε  αντίθετη  περίπτωση,  το

σύστημα παράγει σχετικό  μήνυμα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό

αρχείο   pdf .   

Συμπληρωματικά,   ο  προσφέρων  θα  επισυνάψει  στον  (υπο)φάκελο  “οικονομική  προσφορά”

ψηφιακά υπογεγραμμένο  και  το  σχετικό  ηλεκτρονικό  αρχείο  (σύμφωνα με  το  υπόδειγμα  που

υπάρχει στο Παράρτημα ΙΙ της παρούσας διακήρυξης) σε μορφή pdf.] 

Α. Τιμές

α. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίδεται  σε Ευρώ (€). Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ

τρίτων  κρατήσεις,  οι  δαπάνες  κίνησης  των  λεωφορείων  (μισθοδοσία  οδηγών,  συνοδών,

συντήρηση αυτοκινήτων, καύσιμα κτλ)   ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη

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

τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.

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

αυτόματα από το σύστημα. 

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

αναπροσαρμόζονται .

Ως απαράδεκτες   θα απορρίπτονται   προσφορές στις οποίες: 

α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζεται σε σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, 

β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου

102 του ν. 4412/2016 και 

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

την Αναθέτουσα Αρχή.   

2.4.5  Χρόνος ισχύος των προσφορών  

Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς  για διάστημα
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180  ημερών  προσμετρούμενες  από  την  επόμενη  της  καταληκτικής  ημερομηνίας  υποβολής

προσφορών (παρ. 4 άρθρου 97 του ν. 4412/2016). 

 

Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται

ως μη κανονική (άρθρο 97 παρ. 1 Ν.4412/2016) 

H ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται κατ` ανώτατο όριο για χρονικό διάστημα ίσο με

την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. Μετά

από τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου χρονικού ορίου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα

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

κατά περίπτωση,  αιτιολογημένα,  ότι  η συνέχιση της διαδικασίας  εξυπηρετεί το δημόσιο συμ-

φέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν να

παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν από την πάροδο του ανωτέρω ανώτα-

του ορίου παράτασης της προσφοράς τους. Η διαδικασία ανάθεσης συνεχίζεται με όσους παρέτει-

ναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς.

Αν λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η αναθέτου-

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

το δημόσιο συμφέρον,  να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονομικούς φορείς που συμμε-

τέχουν στη διαδικασία να παρατείνουν την προσφορά τους. (άρθρο 97 παρ. 5 Ν.4412/2016).

2.4.6  Λόγοι απόρριψης προσφορών

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

απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της προσφοράς, ή

δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην παρούσα

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

τρόπος  υποβολής  προσφορών),  2.4.3.  (Περιεχόμενο  φακέλων  δικαιολογητικών  συμμετοχής,

τεχνικής προσφοράς), 2.4.4. (Περιεχόμενο φακέλου οικονομικής προσφοράς, τρόπος σύνταξης και

υποβολής οικονομικών προσφορών), 2.4.5. (Χρόνος ισχύος προσφορών), 3.1. (Αποσφράγιση και

αξιολόγηση προσφορών), 3.2 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της

παρούσας (άρθρα 92 έως 97, άρθρο 100 καθώς και άρθρα 102 έως 104 του ν. 4412/16) 

β)  η  οποία περιέχει  ατελείς,  ελλιπείς,  ασαφείς  ή  λανθασμένες  πληροφορίες  ή τεκμηρίωση,

συμπεριλαμβανομένων  των  πληροφοριών  που  περιέχονται  στο  ΕΕΕΣ,  εφόσον  αυτές  δεν

επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή, εφόσον επιδέχονται, δεν

έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα

το άρθρο 102 του ν. 4412/2016 ,

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

προκαθορισμένης  προθεσμίας  ή  η  εξήγηση  δεν  είναι  αποδεκτή  από  την  αναθέτουσα  αρχή

σύμφωνα με την παρ. 3.1.2.1 της παρούσας και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,

δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά 
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ε)  η  οποία  υποβάλλεται  από  έναν  προσφέροντα  που  έχει  υποβάλλει  δύο  ή  περισσότερες

προσφορές.

 Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.3 περ. γ της παρούσας ( περ.

γ΄ της παρ. 4 του άρθρου73 του ν. 4412/2016) και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων

με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς

είτε ως μέλη ενώσεων.

στ) η οποία είναι υπό αίρεση

ζ)  η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) για την οποία ο προσφέρων δεν παράσχει, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι (20) ημερών

από  την  κοινοποίηση  σε  αυτόν  σχετικής  πρόσκλησης  της  αναθέτουσας  αρχής,  εξηγήσεις

αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει  σε αυτήν, στην περίπτωση που η προσφορά του

φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τις υπηρεσίες, σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88

του ν.4412/2016,

θ) εφόσον διαπιστωθεί ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες

υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,

ι)  η  οποία  παρουσιάζει  αποκλίσεις  ως  προς  τους  όρους  και  τις  τεχνικές  προδιαγραφές  της

σύμβασης,

ια) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα

της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον προσφέροντα με την υποβολή

ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με τα άρθρα 102 και

103 του ν.4412/2016,

ιβ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που προσκομίζονται από τον

προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου

2.2.3  της  παρούσας  ή  η  πλήρωση  μιας  ή  περισσότερων  από  τις  απαιτήσεις  των  κριτηρίων

ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4.  περί κριτηρίων επιλογής,

ιγ) εάν  κατά  τον  έλεγχο  των  ως  άνω  δικαιολογητικών  του  άρθρου  103  του  ν.4412/2016,

διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν. 4412/2016, είναι εκ

προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία.
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3. ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

3.1 Αποσφράγιση και αξιολόγηση προσφορών 

3.1.1  Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

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

Αναθέτουσας  Αρχής,  ήτοι  η  επιτροπή  διενέργειας/επιτροπή  αξιολόγησης,  εφεξής  Επιτροπή

Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής αποσφράγισης των φακέλων

των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ως εξής :

1. Ηλεκτρονική  Αποσφράγιση  του  (υπό)φακέλου  «Δικαιολογητικά  Συμμετοχής-Τεχνική

Προσφορά» και του (υπό)φακέλου «Οικονομική Προσφορά», την 26/08/2022 και ώρα 09:30 πμ

Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα μόνο στα

μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.

Σε κάθε στάδιο τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι καταρχήν προσβάσιμα

μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή (άρθρο 16 παρ. 1 και 2

Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Επισημαίνεται  ότι,  ως προς τις  προθεσμίες για την ολοκλήρωση των ενεργειών της Επιτροπής

Διενέργειας  Διαγωνισμού  ισχύουν  τα  οριζόμενα  στο   άρθρο  221Α  του  ν.  4412/2016,  όπως

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 40 του ν. 4782/21.

3.1.2 Αξιολόγηση προσφορών

Μετά  την  κατά  περίπτωση  ηλεκτρονική  αποσφράγιση  των  προσφορών  η  Αναθέτουσα  Αρχή

προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων

της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων.

Η αναθέτουσα αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά από τους

προσφέροντες  οικονομικούς  φορείς,  όταν  οι  πληροφορίες  ή  η  τεκμηρίωση  που  πρέπει  να

υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες, συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο

ΕΕΕΣ,  ή  όταν  λείπουν  συγκεκριμένα  έγγραφα,  να  υποβάλλουν,  να  συμπληρώνουν,  να

αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας

όχι  μικρότερης των δέκα (10) ημερών και  όχι  μεγαλύτερης των είκοσι  (20) ημερών  από την

ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.  Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση

ζητείται  και  γίνεται  αποδεκτή  υπό  την  προϋπόθεση  ότι  δεν  τροποποιείται  η  προσφορά  του

οικονομικού  φορέα  και  ότι  αφορά  σε  στοιχεία  ή  δεδομένα,  των  οποίων  είναι  αντικειμενικά

εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής προθεσμίας

παραλαβής  προσφορών.  Τα  ανωτέρω  ισχύουν  κατ΄  αναλογίαν  και  για  τυχόν  ελλείπουσες

δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς εξακριβώσιμα (άρθρο

102 Ν.4412/2016).
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Ειδικότερα :

α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει αρχικά την προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής, σύμφω-

να με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση παράλειψης προσκόμισης, είτε της  εγγύη-

σης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών,

είτε του πρωτοτύπου της έντυπης εγγύησης συμμετοχής,  μέχρι  την ημερομηνία και  ώρα απο-

σφράγισης, η Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη

της προσφοράς ως απαράδεκτης.  

Στη  συνέχεια  εκδίδεται  από  την  αναθέτουσα  αρχή  απόφαση,  με  την  οποία  επικυρώνεται  το

ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν

από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της

οικείας διαδικασίας ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω

της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.

Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην

παράγραφο 3.4 της παρούσας.

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί παράλληλα με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις

εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους  (άρθρο 72 παρ. 13 ν.

4412/2016).

β)  Μετά την έκδοση της ανωτέρω απόφασης η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον

έλεγχο των δικαιολογητικών συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προ-

σφορών  των προσφερόντων  των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η αξιο-

λόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία αξιολόγησης ολοκληρώνε-

ται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της

αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.

γ)  Στη  συνέχεια  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού  προβαίνει  στην  αξιολόγηση  των  οικονομικών

προσφορών των  προσφερόντων,  των  οποίων  τα  δικαιολογητικά  συμμετοχής  και  η  τεχνική

προσφορά  κρίθηκαν  αποδεκτά,  συντάσσει  πρακτικό  στο  οποίο  καταχωρίζονται  οι  οικονομικές

προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους,

την κατάταξη των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. 

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

αναθέτουσα  αρχή  απαιτεί  από  τους  οικονομικούς  φορείς,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος

που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι

(20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται

τα  άρθρα  88  και  89  ν.  4412/2016.  Εάν  τα  παρεχόμενα  στοιχεία  δεν  εξηγούν  κατά  τρόπο

ικανοποιητικό  το  χαμηλό  επίπεδο  της  τιμής  ή  του  κόστους  που  προτείνεται,  η  προσφορά

απορρίπτεται ως μη κανονική. Σε κάθε περίπτωση η κρίση της Α.Α. σχετικά με τις ασυνήθιστα
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χαμηλές προσφορές και την αποδοχή ή όχι των σχετικών εξηγήσεων εκ μέρους των προσφερόντων

ενσωματώνεται στην κατωτέρω ενιαία απόφαση.

Στην περίπτωση  ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει  τον ανάδοχο με κλήρωση

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

της  Επιτροπής  του  Διαγωνισμού  και  παρουσία  των  οικονομικών  φορέων  που  υπέβαλαν  τις

ισότιμες προσφορές.(άρθρο 90 παρ. 1 Ν.4412/2016). 

Στη συνέχεια,  εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής εγκρίνει  τα ανωτέρω

πρακτικά εκδίδεται απόφαση (άρθρο 100 παρ. 2 Ν.4412/2016) για τα  αποτελέσματα  όλων των

ανωτέρω  σταδίων  («Δικαιολογητικά  Συμμετοχής»,  «Τεχνική  Προσφορά»  και  «Οικονομική

Προσφορά»)  και  η  αναθέτουσα  αρχή  προσκαλεί  εγγράφως,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,  τον πρώτο σε κατάταξη μειοδότη

στον  οποίον  πρόκειται  να  γίνει  η  κατακύρωση  («προσωρινός  ανάδοχος»)  να  υποβάλει  τα

δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα  με όσα ορίζονται στο άρθρο 103 και την παράγραφο 3.2

της  παρούσας,  περί  πρόσκλησης  για  υποβολή  δικαιολογητικών.  Η  απόφαση  έγκρισης  των

πρακτικών  δεν  κοινοποιείται  στους  προσφέροντες  και  ενσωματώνεται  στην  απόφαση

κατακύρωσης.

Σε κάθε περίπτωση, όταν εξ αρχής έχει υποβληθεί μία προσφορά, τα αποτελέσματα όλων των

σταδίων της διαδικασίας ανάθεσης, ήτοι Δικαιολογητικών Συμμετοχής, Τεχνικής Προσφοράς και

Οικονομικής Προσφοράς, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του ν.

4412/2016, σύμφωνα με την παράγραφο 3.4 της παρούσας, που εκδίδεται μετά το πέρας και του

τελευταίου σταδίου της διαδικασίας.

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί προδικαστική προσφυγή σύμφωνα με την  παράγραφο

3.4. της παρούσας. (άρθρο 100 παρ. 6 του ν.4412/2016).

3.2 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 103 του Ν. 4412/2016, η Αναθέτουσα Αρχή

αποστέλλει  σχετική  ηλεκτρονική   πρόσκληση μέσω του  συστήματος  στον  προσφέροντα,  στον

οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»)  μέσω της λειτουργικότητας της

«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ ,  και τον καλεί να υποβάλει  εντός

προθεσμίας, δέκα (10) ημερών  από την κοινοποίηση της σχετικής  έγγραφης ειδοποίησης σε

αυτόν,   τα  αποδεικτικά  έγγραφα  νομιμοποίησης  και  τα  πρωτότυπα  ή  αντίγραφα  που  που

περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.5.2. της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για

τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για

την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.5  αυτής. 

Ειδικότερα,  το  σύνολο  των  στοιχείων  και  δικαιολογητικών  της  ως  άνω  παραγράφου

αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF, σύμφωνα με τα

ειδικώς οριζόμενα στην παράγραφο 2.4.2.5 της παρούσας.
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και  το  αργότερο έως την

τρίτη  εργάσιμη  ημέρα  από  την  καταληκτική  ημερομηνία  ηλεκτρονικής  υποβολής  των

δικαιολογητικών  κατακύρωσης, προσκομίζονται  με  ευθύνη  του  οικονομικού  φορέα,  στην

αναθέτουσα  αρχή,  σε  έντυπη  μορφή  και  σε  κλειστό  φάκελο,  στον  οποίο  αναγράφεται  ο

αποστολέας,  τα  στοιχεία  του  Διαγωνισμού  και  ως  παραλήπτης  η  Επιτροπή  Διαγωνισμού,  τα

στοιχεία  και  δικαιολογητικά,  τα  οποία  απαιτείται  να  προσκομισθούν  σε  έντυπη  μορφή  (ως

πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα), σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις  διατάξεις  της ως άνω

παραγράφου 2.4.2.5 (πρβλ άρθρο 17 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες

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

υπoβλήθηκαν, η αναθέτουσα αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα ελλείποντα

δικαιολογητικά  ή  να  συμπληρώσει  τα  ήδη  υποβληθέντα ή  να  παράσχει  διευκρινίσεις,  με  την

έννοια του άρθρου 102 του ν.  4412/2016,  εντός δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της

σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.

Ο  προσωρινός  ανάδοχος  δύναται  να  υποβάλει  αίτημα,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της

«Επικοινωνίας»  του  ηλεκτρονικού  διαγωνισμού  στο  ΕΣΗΔΗΣ,  προς  την  αναθέτουσα  αρχή,  για

παράταση  της  ως  άνω  προθεσμίας,  συνοδευόμενο  από  αποδεικτικά  έγγραφα  περί  αίτησης

χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή

παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από

τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή

τόσο  εντός  της   αρχικής  προθεσμίας  για  την  υποβολή  δικαιολογητικών  όσο  και  εντός  της

προθεσμίας  για  την  προσκόμιση  ελλειπόντων  ή  τη  συμπλήρωση  ήδη  υποβληθέντων

δικαιολογητικών, κατά την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η

παρούσα ρύθμιση εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση

των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής

και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του πρώτου εδαφίου της παρ.

5  του  άρθρου  79   του  ν.  4412/2016,  τηρουμένων  των  αρχών  της  ίσης  μεταχείρισης  και  της

διαφάνειας.

Απορρίπτεται  η  προσφορά  του  προσωρινού  αναδόχου,  καταπίπτει  υπέρ  της  αναθέτουσας

αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την

αμέσως  επόμενη  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά,  τηρουμένης  της

ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

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

το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ)  είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί

πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή 

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

αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή 

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

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3 (λόγοι αποκλεισμού) ή η
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πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με

τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.5 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας.

Σε περίπτωση  έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές

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

Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί,  οι οποίες μεταβολές επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές

έλαβε  γνώση  μετά  την  δήλωση  και  μέχρι  την  ημέρα  της  σύναψης  της  σύμβασης  (οψιγενείς

μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του (παρ. 2 & 3

άρθρου 104 Ν.4412/2016). 

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

ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά  ή  δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια

ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού

από  την  Επιτροπή  του  Διαγωνισμού,  στο  οποίο  αναγράφεται  η  τυχόν  συμπλήρωση

δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω  και τη διαβίβασή του στο αποφαινόμενο

όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης

είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας. 

Διευκρινίσεις: 

1. Τα έγγραφα του παρόντος υποβάλλονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2690/1999

(Α` 45) και τις διατάξεις των άρθρων 13 και 15 του Ν. 4727/2020 ( Α` 184), ως εξής : 

 Απλά αντίγραφα δημοσίων εγγράφων

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  ευκρινή  φωτοαντίγραφα  των  πρωτοτύπων  ή  των  ακριβών

αντιγράφων των δημοσίων εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις υπηρεσίες και τους φορείς της

περίπτωσης α' της παρ. 2 του άρθρου 1 του Ν.4250/2014. Σημειωτέον ότι η παραπάνω ρύθμιση

δεν περιλαμβάνει τα συμβολαιογραφικά έγγραφα (λ.χ. πληρεξούσια, ένορκες βεβαιώσεις κ.ο.κ.),

για τα οποία συνεχίζει να υφίσταται η υποχρέωση υποβολής επικυρωμένων αντιγράφων.

 Απλά αντίγραφα αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων

Επίσης, γίνονται αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων που έχουν εκδοθεί

από αλλοδαπές αρχές, υπό την προϋπόθεση ότι τα τελευταία είναι νομίμως επικυρωμένα από την

αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα

στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013). Σημειώνεται ότι δεν θίγονται και

εξακολουθούν  να  ισχύουν,  οι  απαιτήσεις  υποβολής  δημοσίων  εγγράφων  με  συγκεκριμένη

επισημείωση (APOSTILLE), οι οποίες απορρέουν από διεθνείς συμβάσεις της χώρας (Σύμβαση της

Χάγης) ή άλλες διακρατικές συμφωνίες.

 Αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων επικυρωμένα από δικηγόρο

Γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων τα

οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 36 παρ. 2 β) του

Κώδικα Δικηγόρων (Ν.4194/2013), καθώς και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων

ιδιωτικών εγγράφων φέρουν θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α' της παρ. 2

του άρθρου 1 του νόμου 4250/2014.
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Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, μπορεί να γίνονται αποδεκτά και

σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρί-

βειά τους και η οποία  πρέπει να έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την

υποβολής των δικαιολογητικών  (παρ.13 άρθρου 80 Ν.4412/2016) . 

 Πρωτότυπα έγγραφα και επικυρωμένα αντίγραφα

Γίνονται  υποχρεωτικά  αποδεκτά  και  πρωτότυπα  ή  νομίμως  επικυρωμένα  αντίγραφα  των

δικαιολογητικών εγγράφων, εφόσον υποβληθούν από τους διαγωνιζόμενους.

Οσα δικαιολογητικά της προσφοράς απαιτείται να υποβληθούν σε έντυπη μορφή, δεν πρέπει να

έχουν  ξέσματα , σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις ή άλλου είδους αλλοιώσεις.  

2. Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί  να  ζητεί  από  προσφέροντες  και  υποψήφιους  σε

οποιοδήποτε  χρονικό  σημείο  κατά  την  διάρκεια  της  διαδικασίας,  να  υποβάλλουν  σε  έντυπη

μορφή και σε εύλογη προθεσμία όλα ή ορισμένα δικαιολογητικά και στοιχεία  που έχουν υποβάλει

ηλεκτρονικά,  όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

3. Οι  ενώσεις/κοινοπραξίες  οικονομικών  φορέων  που  υποβάλλουν  κοινή  προσφορά,

υποβάλλουν  τα  παραπάνω  κατά  περίπτωση  δικαιολογητικά  για  κάθε  οικονομικό  φορέα  που

συμμετέχει στην ένωση

4. Σε  περίπτωση που  οι  αρμόδιες  αρχές  βεβαιώνουν  ότι  ορισμένα  από  τα  πιο  πάνω

δικαιολογητικά δεν εκδίδονται ή τα εκδιδόμενα από αυτές δικαιολογητικά δεν καλύπτουν όλες τις

παραπάνω περιπτώσεις, πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, να αναπληρωθούν με ένορκη βεβαίωση

του υποψηφίου ή, στις περιπτώσεις όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη

δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού

οργανισμού  της  χώρας  εγκατάστασης  του  υποψήφιου,  στην  οποία  θα  βεβαιώνεται  ότι  ο

υποψήφιος δεν βρίσκεται στην αντίστοιχη κατάσταση. Η ένορκη βεβαίωση θα συμπεριλαμβάνεται

υποχρεωτικά στον φάκελο των δικαιολογητικών συμμετοχής.

5. Οσοι  δεν  έχουν  αποκλειστεί  οριστικά  λαμβάνουν  γνώση  των  παραπάνω

δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.   

3.3 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης 

3.3.1.Τα  αποτελέσματα  του  ελέγχου  των  παραπάνω  δικαιολογητικών  κατακύρωσης  και  της

εισήγησης  της  Επιτροπής  επικυρώνονται  με  την  απόφαση  κατακύρωσης,  στην  οποία

ενσωματώνεται η απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 Ν.

4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της οικονομικής

προσφοράς). 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», σε όλους τους

οικονομικούς  φορείς  που  έλαβαν  μέρος  στη  διαδικασία  ανάθεσης,  εκτός από  όσους

αποκλείστηκαν  οριστικά  δυνάμει  της  παρ.  1  του  άρθρου  72  Ν.  4412/2016,  την  απόφαση

κατακύρωσης,  στην  οποία  αναφέρονται  υποχρεωτικά  οι  προθεσμίες  για  την  αναστολή  της

σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν. 4412/2016, μαζί με αντίγραφο
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όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, και, επιπλέον,

αναρτά  τα  δικαιολογητικά  του  προσωρινού  αναδόχου  στα  «Συνημμένα  Ηλεκτρονικού

Διαγωνισμού». 

Μετά  την  έκδοση  και  κοινοποίηση  της  απόφασης  κατακύρωσης  οι  προσφέροντες  λαμβάνουν

γνώση των  λοιπών  συμμετεχόντων  στη  διαδικασία  και  των  στοιχείων  που  υποβλήθηκαν  από

αυτούς,  με ενέργειες της αναθέτουσας αρχής   (άρθρο 16 παρ. 3 ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και

Υπηρεσίες)

 Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ, σύμφωνα

με την παράγραφο 3.4 της παρούσας. Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής

κατά της ανωτέρω απόφασης (άρθρο 100 παρ. 2 του ν. 4412/2016).

3.3.2. Η  απόφαση  κατακύρωσης  καθίσταται  οριστική, εφόσον  συντρέξουν  οι  ακόλουθες

προϋποθέσεις σωρευτικά:

α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν έχουν απο-

κλειστεί οριστικά, 

β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση άσκησης,

παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ και σε

περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της

αίτησης, με την επιφύλαξη της χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο

τελευταίο εδάφιο της παρ. 4 του άρθρου 372  του ν. 4412/2016,

γ) ο  προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται και έπειτα από σχετική

πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στο άρθρο 79 Α του

ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβο-

λές κατά την έννοια του άρθρο 104 του ν. 4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατι-

κού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύ-

θυνη δήλωση ελέγχεται από την αναθέτουσα αρχή και μνημονεύεται στο συμφωνητικό. Εφόσον

δηλωθούν οψιγενείς μεταβολές, η δήλωση ελέγχεται από την Επιτροπή Διαγωνισμού, η οποία ει-

σηγείται προς το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο.

Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον

ανάδοχο,  μέσω  της  λειτουργικότητας  της  «Επικοινωνίας»,  να  προσέλθει  για  υπογραφή  του

συμφωνητικού,  θέτοντάς  του  προθεσμία  δεκαπέντε  (15)  ημερών από  την  κοινοποίηση  της

σχετικής  ειδικής  πρόσκλησης.  Η  σύμβαση  θεωρείται  συναφθείσα  με  την  κοινοποίηση  της

πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο. 

Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό μέσα στην

τεθείσα  προθεσμία,  με  την  επιφύλαξη  αντικειμενικών  λόγων  ανωτέρας  βίας,  κηρύσσεται

έκπτωτος, καταπίπτει  υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και

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

πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
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προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα

με την παράγραφο 3.5 της παρούσας διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή,  η αναθέτουσα αρχή

μπορεί  να  αναζητήσει  αποζημίωση,  πέρα  από  την  καταπίπτουσα  εγγυητική  επιστολή,  ιδίως

δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ. (άρθρο 105 παρ. 7 του ν. 4412/2016).

Εάν  η  αναθέτουσα  αρχή  δεν  απευθύνει  την  ειδική  πρόσκληση  για  την  υπογραφή  του

συμφωνητικού  εντός  χρονικού  διαστήματος  εξήντα  (60)  ημερών από  την  οριστικοποίηση  της

απόφασης  κατακύρωσης,  με  την  επιφύλαξη  της  ύπαρξης  επιτακτικού  λόγου  δημόσιου

συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται να απέχει από την

υπογραφή  του  συμφωνητικού,  χωρίς  να  εκπέσει  η  εγγύηση  συμμετοχής  του,  καθώς  και  να

αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.   (άρθρο 105 παρ. 8 του ν.

4412/2016).

3.4 Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή Δικαστική Προστασία 

(εφαρμογή διατάξεων άρθρων 360 επ. 4412/2016 σε συνδυασμό με τις διατάξεις του ΠΔ 39/2017)

Α)  Δικαίωμα άσκησης προσφυγής

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

σύμβαση  και  έχει  ή  είχε  υποστεί  ή  ενδέχεται  να  υποστεί  ζημιά  από  εκτελεστή  πράξη  ή

παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ενωσης

ή της εσωτερικής νομοθεσίας, υποχρεούται, να ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της

Αρχής  Προδικαστικών  προσφυγών  (ΑΕΠΠ)   κατά  της  σχετικής  πράξης  η  παράλειψης  της

αναθέτουσας Αρχής (άρθρο 360 παρ. 1 ν.4412/2016) .

Η  άσκηση της προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων

βοηθημάτων  κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών (άρθρο

360 παρ. 2 ν.4412/2016) . 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής  κατά των εκτελεστών πράξεων ή

παραλήψεων  της  αναθέτουσας  αρχής  κατά  τη  διαδικασία  της  ανάθεσης  δημοσίων

συμβάσεων εκτός από την προδικαστική προσφυγή (άρθρο 360 παρ. 3 ν. 4412/2016) . 

Δεν επιτρέπεται η άσκηση προδικαστικής προσφυγής κατά απόφασης της ΑΕΠΠ (άρθρο 362

παρ. 4 ν. 4412/2016) .

Συγκεκριμένα με την ως άνω  προδικαστική προσφυγή ενώπιον της Α.Ε.Π.Π., ο ενδιαφερόμενος οι-

κονομικός φορές μπορεί  να αιτηθεί :

1. Προσωρινή προστασία (άρθρο 366 Ν.4412/2016) 

2. Ακύρωση της  παράνομης  πράξης  ή  παράλειψης  της  αναθέτουσας  αρχής  (άρθ.367  παρ.  2

Ν.4412/2016)

3. Κήρυξη  ακυρότητας  της  σύμβασης  που  έχει  παρανόμως  συναφθεί  (άρθ.368  έως  370

Ν.4412/2016).
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Β) ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ

Η προθεσμία άσκησης της προδικαστικής προσφυγής , σύμφωνα με τη  διάταξη του άρθρου

361 του ν. 4412/2016 σε περίπτωση άσκησής της   : 

 κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής είναι: 

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

οικονομικό τομέα, αν η πράξη κοινοποιήθηκε με ηλεκτρονικά μέσα ή τηλεομοιοτυπία ή 

β) δεκαπέντε  (15)  ημέρες  από  την  κοινοποίηση  της  προσβαλλόμενης  πράξης  στον

ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα, αν χρησιμοποιήθηκαν άλλα μέσα επικοινωνίας, άλλως ,  

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

βλάπτει  τα  συμφέροντα  του  ενδιαφερόμενου  οικονομικού  φορέα.  Ειδικά  για  την  άσκηση

προσφυγής  κατά  προκήρυξης,  η  πλήρης  γνώση  αυτής  τεκμαίρεται  μετά  την  πάροδο

δεκαπέντε (15) ημερών από την δημοσίευση στο ΚΗΜΔΗΣ .

 κατά παράλειψης της αναθέτουσας αρχής  είναι :

δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης.   

Οι  προθεσμίες ως  προς  την  υποβολή  των  προδικαστικών  προσφυγών  και  των  παρεμβάσεων

αρχίζουν την επομένη της ημέρας της προαναφερθείσας κατά περίπτωση κοινοποίησης ή γνώσης

και  λήγουν όταν περάσει  ολόκληρη η τελευταία ημέρα και ώρα 23:59:59  και,  αν αυτή είναι

εξαιρετέα ή Σάββατο, όταν περάσει ολόκληρη η επομένη εργάσιμη ημέρα και ώρα 23:59:59 (παρ.

2 του άρθρου 9 και άρθρο 18 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες).

Η προδικαστική προσφυγή συντάσσεται υποχρεωτικά με τη χρήση του τυποποιημένου εντύπου

του Παραρτήματος Ι του π.δ/τος 39/2017 και κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας

«Επικοινωνία»  στην  ηλεκτρονική  περιοχή  του  συγκεκριμένου  διαγωνισμού,  επιλέγοντας  την

ένδειξη  «Προδικαστική  Προσφυγή» σύμφωνα  με  το  άρθρο  18  της  Κ.Υ.Α.  Προμήθειες  και

Υπηρεσίες.

Γ)  Παράβολο  υπέρ  του  Δημοσίου,  ως  στοιχείο  του  παραδεκτού  της  προσφυγής  (άρθρο  363

Ν.4412/2016):

Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής  προσφυγής  κατατίθεται  παράβολο από τον

προσφεύγοντα υπέρ του Ελληνικού Δημοσίου,  σύμφωνα με όσα ορίζονται  στο  άρθρο 363  Ν.

4412/2016 . Η επιστροφή του παραβόλου στον προσφεύγοντα γίνεται: 

α) σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής του, 

β) όταν η αναθέτουσα αρχή ανακαλεί την προσβαλλόμενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόμενη

ενέργεια πριν από την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, 

γ) σε περίπτωση παραίτησης του προσφεύγοντα από την προσφυγή του έως και δέκα (10) ημέρες

από την κατάθεση της προσφυγής. 

Σε περίπτωση απόρριψης της προσφυγής του προσφεύγοντος, το παράβολο αποδίδεται στο Δη-

μόσιο, εφόσον:

47





α) ο προσφεύγων δεν ασκήσει την προβλεπόμενη στο άρθρο 372 Ν.4412/2016 αίτηση αναστολής

και ακύρωσης  ή

β) ο προσφεύγων παραιτηθεί από αυτήν ή

γ) με την απόφαση του Δικαστηρίου απορριφθεί η αίτηση του προσφεύγοντος ή

δ) σε κάθε περίπτωση που δεν διατάσσεται η ΑΕΠΠ να επιστρέψει το παράβολο στον προσφεύγο-

ντα.

Δ) Ανασταλτικό αποτέλεσμα (άρθρο 364 Ν.4412/2016) :

Η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και  η άσκηση της κωλύουν τη

σύναψη της σύμβασης  επί ποινή ακυρότητας  αυτής , η οποία διαπιστώνεται με απόφαση της

ΑΕΠΠ  μετά  από  άσκηση προσφυγής,  σύμφωνα  με  το  άρθρο  368  Ν.  4412/2016 και  20  π.δ.

39/2017 . 

Ομως, μόνη η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής

διαδικασίας, υπό την επιφύλαξη χορήγησης από το Κλιμάκιο προσωρινής προστασίας σύμφωνα

με το άρθρο 366 παρ. 1-2 ν. 4412/2016 και 15 παρ. 1-4 π.δ. 39/2017. 

Τα ανωτέρω δεν εφαρμόζονται στην περίπτωση που υποβλήθηκε μόνο μία (1) προσφορά και δεν

υπάρχουν ενδιαφερόμενοι υποψήφιοι (παρ.2 άρθρου 364 Ν.4412/2016, η οποία προστέθηκε με

την παρ.41 άρθρου 43 Ν4605/2019.

Ε) ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ (άρθρο 365 Ν.4412/2016)

Μετά την, κατά τα ως άνω, ηλεκτρονική κατάθεση της προδικαστικής προσφυγής η αναθέτουσα

αρχή,  μέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία»  : 

α) Κοινοποιεί την προσφυγή το αργότερο έως την επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή

της σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο, ο οποίος μπορεί να θίγεται από την αποδοχή της προσφυγής,

προκειμένου να ασκήσει το, προβλεπόμενο από τα άρθρα 362 παρ. 3 και 7 π.δ. 39/2017, δικαίωμα

παρέμβασής  του  στη  διαδικασία  εξέτασης  της  προσφυγής,  για  τη  διατήρηση  της  ισχύος  της

προσβαλλόμενης πράξης, προσκομίζοντας όλα τα κρίσιμα έγγραφα που έχει στη διάθεσή του.

β) Διαβιβάζει  στην  ΑΕΠΠ,  το  αργότερο  εντός  δεκαπέντε  (15)  ημερών  από  την  ημέρα

κατάθεσης, τον  πλήρη  φάκελο  της  υπόθεσης,  τα  αποδεικτικά  κοινοποίησης  στους

ενδιαφερόμενους τρίτους αλλά και την Εκθεση Απόψεών της επί της προσφυγής. Στην Εκθεση

Απόψεων η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παραθέσει αρχική ή συμπληρωματική αιτιολογία για την

υποστήριξη της προσβαλλόμενης με την προδικαστική προσφυγή πράξης.

γ) Κοινοποιεί σε όλα τα μέρη την Έκθεση Απόψεων, τις Παρεμβάσεις και τα σχετικά έγγραφα

που τυχόν τη συνοδεύουν, μέσω του ηλεκτρονικού τόπου του διαγωνισμού το αργότερο έως την

επομένη εργάσιμη ημέρα από την κατάθεσή τους.

δ) Συμπληρωματικά  υπομνήματα κατατίθενται  από  οποιοδήποτε  από  τα  μέρη  μέσω  της

πλατφόρμας του ΕΣΗΔΗΣ το αργότερο εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση των απόψεων

της αναθέτουσας αρχής .
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Η  άσκηση  της  προδικαστικής  προσφυγής  αποτελεί  προϋπόθεση για  την  άσκηση  των  ένδικων

βοηθημάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 ν.  4412/2016

κατά των εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων της αναθέτουσας αρχής .

 Οποιος έχει έννομο συμφέρον μπορεί να ζητήσει, εφαρμοζόμενων αναλογικά των διατάξεων του

π.δ.  18/1989,  την  αναστολή  της  εκτέλεσης  της  απόφασης  της  ΑΕΠΠ  και  την  ακύρωσή  της

ενώπιον του αρμοδίου διοικητικού δικαστηρίου, το οποίο αποφαίνεται αμετακλήτως. Δικαίωμα

άσκησης των ίδιων ενδίκων βοηθημάτων έχει και η αναθέτουσα αρχή αν η ΑΕΠΠ κάνει δεκτή την

προδικαστική  προσφυγή.  Με  τα  ένδικα  βοηθήματα  της  αίτησης  αναστολής  και  της  αίτησης

ακύρωσης λογίζονται ως συμπροσβαλλόμενες με την απόφαση της ΑΕΠΠ και όλες οι συναφείς

προς  την  ανωτέρω  απόφαση  πράξεις  ή  παραλείψεις  της  αναθέτουσας  αρχής,  εφόσον  έχουν

εκδοθεί  ή  συντελεστεί  αντιστοίχως  έως  τη  συζήτηση  της  αίτησης  αναστολής  ή  την  πρώτη

συζήτηση της αίτησης ακύρωσης . 

Η άσκηση της αίτησης αναστολής δεν εξαρτάται  από την προηγούμενη άσκηση της  αίτησης

ακύρωσης.  Η  αίτηση  αναστολής  κατατίθεται  στο  ως  άνω  ακυρωτικό  δικαστήριο  μέσα  σε

προθεσμία  δέκα (10)  ημερών από  κοινοποίηση ή  την πλήρη γνώση της  απόφασης επί  της

προδικαστικής  προσφυγής  και  συζητείται  το  αργότερο  εντός  τριάντα  (30)  ημερών  από  την

κατάθεσή της. Η  άσκησή της  κωλύει  τη σύναψη της  σύμβασης,  εκτός εάν με  την προσωρινή

διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. Για την άσκηση της αιτήσεως αναστολής

κατατίθεται  παράβολο  αποκλειστικά  διπλότυπο  είσπραξης  από  τις  Δημόσιες  Οικονομικές

Υπηρεσίες, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 372 παρ. 4 εδ. γ΄-ζ΄ του ν. 4412/2016.

Με  την  κατάθεση  της  αιτήσεως  αναστολής  η  προθεσμία  άσκησης  της  αίτησης  ακύρωσης

διακόπτεται και αρχίζει από την επίδοση της σχετικής απόφασης. Ο διάδικος που πέτυχε υπέρ

αυτού την αναστολή της εκτέλεσης της προσβαλλόμενης πράξης, οφείλει μέσα σε προθεσμία δέκα

(10)  ημερών  από  την  επίδοση  της  απόφασης  αυτής,  να  ασκήσει  την  αίτηση  ακύρωσης,

διαφορετικά αίρεται αυτοδικαίως η ισχύς της αναστολής. 

Διαφορές από τον συγκεκριμένο διαγωνισμό που ανακύπτουν: 

α) από πράξεις της αναθέτουσας αρχής οι οποίες κοινοποιούνται στον θιγόμενο, ή των οποίων

προκύπτει εκ μέρους του πλήρης γνώση. 

β) από παραλείψεις που συντελούνται από μέρους της μετά την 1.9.2021, εκδικάζονται με τις νέες

ειδικές δικονομικές διατάξεις του άρθρου 372 ν. 4412/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο

138 ν. 4782/2021, σύμφωνα με τις οποίες:  με το ίδιο δικόγραφο δύναται δικονομικά να ασκηθεί

αίτηση αναστολής εκτέλεσης και ακύρωσης των αποφάσεων της ΑΕΠΠ. 

Η  προθεσμία  για  την  άσκηση και  η  άσκηση της  αίτησης  ενώπιον  του  αρμοδίου  δικαστηρίου

κωλύουν,  εκ του νόμου, τη σύναψη της σύμβασης μέχρι  την έκδοση της οριστικής δικαστικής

απόφασης, εκτός εάν με προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά. Επίσης,

η προθεσμία για την άσκηση και η άσκηση της αίτησης κωλύουν την πρόοδο της διαδικασίας

ανάθεσης για χρονικό διάστημα δεκαπέντε (15) ημερών από την άσκηση της αίτησης, εκτός εάν με

προσωρινή διαταγή το δικαστήριο αυτό αποφανθεί διαφορετικά
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Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του άρθρου 365 του ν.  4412/2016 και  του ΠΔ

39/2017 .  

3.5 Ματαίωση Διαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει  ή  δύναται  να ματαιώσει  εν  όλω ή εν  μέρει  αιτιολογημένα τη

διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016,

μετά από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή

παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης,  μπορεί,  μετά από γνώμη του

αρμόδιου  οργάνου,  να  ακυρώσει  μερικώς  τη  διαδικασία  ή  να  αναμορφώσει  ανάλογα  το

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

σφάλμα ή η παράλειψη. 

Ειδικότερα, η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης όταν αυτή αποβεί άγονη είτε

λόγω μη υποβολής  προσφοράς  είτε  λόγω απόρριψης  όλων των προσφορών,  καθώς και  στην

περίπτωση του δευτέρου εδαφίου της παρ. 7 του άρθρου 105, περί κατακύρωσης και σύναψης

σύμβασης.

Επίσης μπορεί να ματαιώσει τη διαδικασία: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, εκτός εάν μπορεί να θεραπεύσει το

σφάλμα ή την παράλειψη σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 106 ,

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν

ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα

αρχή ή τον φορέα για τον οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, 

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη, 

ε) στην περίπτωση των παρ. 3 και 4 του άρθρου 97, περί χρόνου ισχύος προσφορών, 

στ)  για  άλλους  επιτακτικούς  λόγους  δημοσίου  συμφέροντος,  όπως  ιδίως,  δημόσιας  υγείας  ή

προστασίας του περιβάλλοντος.
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4. ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

4.1 Εγγυήσεις  

Εγγύηση καλής εκτέλεσης 

Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το

άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016,  το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί της

εκτιμώμενς αξίας  της  σύμβασης,  εκτός  ΦΠΑ,  και  κατατίθεται  πριν  ή  κατά την υπογραφή της

σύμβασης. 

Η  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  προκειμένου  να  γίνει  αποδεκτή  ,  πρέπει  να  περιλαμβάνει  κατ'

ελάχιστον  τα  αναφερόμενα  στην  παράγραφο  2.1.5  στοιχεία  της  παρούσας  και  επιπλέον  τον

αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύβασης. Το περιεχόμενο της είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα

που περιλαμβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV της Διακήρυξης και τα οριζόμενα στο άρθρο 72 του ν.

4412/2016. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή

όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου.

Σε  περίπτωση  τροποποίησης  της  σύμβασης  κατά  την  παράγραφο  4.5,  η  οποία  συνεπάγεται

αύξηση  της  συμβατικής  αξίας,  ο  ανάδοχος  οφείλει  να  καταθέσει  μέχρι  την  υπογραφή  της

τροποποιημένης  σύμβασης,  συμπληρωματική  εγγύηση  καλής  εκτέλεσης,  το  ύψος  της  οποίας

ανέρχεται σε ποσοστό 4% επί του ποσού της αύξησης της αξίας της σύμβασης.

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως

αυτή ειδικότερα ορίζει. 

Η  εγγύηση καλής  εκτέλεσης  επιστρέφονται  στο  σύνολό  τους  μετά την  οριστική  ποσοτική  και

ποιοτική παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης. Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και

ποσοτικής  παραλαβής  αναφέρονται  παρατηρήσεις  ή  υπάρχει  εκπρόθεσμη  παράδοση,  η

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

εκπροθέσμου. 

4.2 Συμβατικό πλαίσιο – Εφαρμοστέα νομοθεσία

Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  εφαρμόζονται  οι  διατάξεις  του  ν.  4412/2016,  οι  όροι  της

παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

4.3  Υποχρεώσεις Αναδόχου 

4.3.1. Υποχρεώσεις Αναδόχου κατά την εκτέλεση της σύμβασης

1. Καθ΄όλη τη  διάρκεια εκτέλεσης   της σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεργάζεται

στενά με την Αναθέτουσα Αρχή και  να λαμβάνει  υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της

σχετικά με την εκτέλεση της. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει

της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή
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από κάθε άλλη  αιτία κατά την εκτέλεση του μίσθωσης . Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης

ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών

(άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας). 

5. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή

παραλείψεις,  που  θα  μπορούσαν  να  έχουν  αποτέλεσμα  αντίθετο  προς  το  συμφέρον  της

Αναθέτουσας Αρχής.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  η εν λόγω μίσθωση θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις  της  πρόσκλησης,  της  σύμβασης  και  της  προσφοράς  του  ή  όπως  αυτές  θα

υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.  Απαγορεύεται η  εκχώρηση  από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και

δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα συνάψει με την Αναθέτουσα Αρχή,

εκτός  του  ληξιπρόθεσμου  μέρους  της  αμοιβής  του,  το  οποίο  μπορεί  με  έγκριση του Δ.Σ.  της

Αναθέτουσας Αρχής να εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

8. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  ελληνικής  και  ευρωπαϊκής

νομοθεσίας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση

του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης

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

περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δικαίου,  που έχουν θεσπιστεί  με το

δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,

κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα Χ του

Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα

που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που

ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους.

4.3.2. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

α)  σε  όλα  τα  στάδια  που  προηγήθηκαν  της  σύμβασης  δεν  ενήργησε  αθέμιτα,  παράνομα  ή

καταχρηστικά και  ότι  θα εξακολουθήσει  να μην ενεργεί  κατ`  αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο

εκτέλεσης της σύμβασης, 

β) ότι θα δηλώσει αμελλητί στην αναθέτουσα αρχή, από τη στιγμή που λάβει γνώση, οποιαδήποτε

κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,  οικογενειακών,

οικονομικών,  πολιτικών  ή  άλλων  κοινών  συμφερόντων,  συμπεριλαμβανομένων  και

αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων

εκπροσώπων του καθώς και υπαλλήλων ή συνεργατών τους οποίους απασχολεί στην εκτέλεση της

σύμβασης (π.χ. με σύμβαση υπεργολαβίας) και μελών του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής

που εμπλέκονται καθ’ οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν

να επηρεάσουν την έκβαση και τις  αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,

οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης  . 
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Οι υποχρεώσεις και οι απαγορεύσεις της ρήτρας αυτής ισχύουν, αν ο ανάδοχος είναι ένωση, για

όλα τα μέλη της ένωσης, καθώς και για τους υπεργολάβους που χρησιμοποιεί. Στο συμφωνητικό

περιλαμβάνεται σχετική δεσμευτική δήλωση τόσο του αναδόχου όσο και των υπεργολάβων του. 

4.4 Υπεργολαβία  

Δεν επιτρέπεται η ανάθεση της παρούσας σύμβασης είτε στο σύνολο της είτε σε τμήματα αυτής

σε υπεργολάβο. 

4.5 Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

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

σύναψης  σύμβασης  (διαγωνιστική  διαδικασία),  μόνο  σύμφωνα  με  τους  όρους  και  τις

προϋποθέσεις  του  άρθρου  132  του  ν.  4412/2016  και  κατόπιν  γνωμοδότησης  του  αρμοδίου

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής.  

4.6 Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης  

Η  αναθέτουσα  αρχή  μπορεί,  με  τις  προϋποθέσεις  που  ορίζουν  οι  κείμενες  διατάξεις,  να

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:

α)  η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132

του ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις

που αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από

τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης,

γ)  η  σύμβαση  δεν  έπρεπε  να  ανατεθεί  στον  ανάδοχο  λόγω  σοβαρής  παραβίασης  των

υποχρεώσεων  που  υπέχει  από  τις  Συνθήκες  και  την  Οδηγία  2014/24/ΕΕ,  η  οποία  έχει

αναγνωριστεί  με απόφαση του Δικαστηρίου της Ενωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει  του

άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.

δ) ο ανάδοχος καταδικαστεί  αμετάκλητα,  κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης, για ένα

από τα αδικήματα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας,

ε) ο  ανάδοχος  πτωχεύσει ή  υπαχθεί  σε  διαδικασία  ειδικής  εκκαθάρισης  ή  τεθεί  υπό

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

πτωχευτικού συμβιβασμού ή αναστείλει τις  επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή υπαχθεί σε

διαδικασία εξυγίανσης και δεν τηρεί τους όρους αυτής ή εάν βρεθεί σε οποιαδήποτε ανάλογη

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

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην καταγγείλει τη σύμβαση, υπό την προϋπόθεση ότι ο ανάδοχος

ο  οποίος  θα  βρεθεί  σε  μία  εκ  των  καταστάσεων  που  αναφέρονται  στην  περίπτωση  αυτή

αποδεικνύει  ότι  είναι  σε  θέση  να  εκτελέσει  τη  σύμβαση,  λαμβάνοντας  υπόψη τις  ισχύουσες

διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας.

στ) ο ανάδοχος παραβεί αποδεδειγμένα τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την δέσμευση

ακεραιότητας της παρ.  4.3.2. της παρούσας, ως αναλυτικά περιγράφονται στο συνημμένο στην

παρούσα σχέδιο σύμβασης.
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5. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

5.1 Τρόπος πληρωμής 

5.1.1.  Η  πληρωμή  θα  γίνεται  στο  τέλος  κάθε  μήνα  από  την  αρμόδια  Υπ/νση  Οικονομικών

υπηρεσιών της Περιφερειακής  Δ/νσης  Κ.  & Δ.  Μακεδονίας,   με  την προσκόμιση των νόμιμων

παραστατικών και δικαιολογητικών, όπως αυτά προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200

παρ. 4 του ν. 4412/2016 , καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε  ζητηθεί από τις

αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο  και την πληρωμή. 

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται  για την πληρωμή είναι κατ΄ ελάχιστον τα εξής:

α) Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή 

β) Τιμολόγιο του αναδόχου 

γ) Πιστοποιητικά  Φορολογικής  και  Ασφαλιστικής  Ενημερότητας  (άρθρο  200  παρ.  5  του  Ν.

4412/16). 

5.1.2. Τον Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα

με την κείμενη νομοθεσία,  μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.,  την  παροχή της υπηρεσίας στον

τόπο και  με τον  τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης.  Ιδίως βαρύνεται  με  τις

ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση  0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας , εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  καθώς και κάθε

συμπληρωματικής  σύμβασης . Το ποσό θα παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα

και  για  λογαριασμό  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημόσιων  Συμβάσεων  (άρθρο  4  Ν.

4013/2011). 

β) Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ   της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ ,   οποία

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και  για

λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36

του ν. 4412/2016. 

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

κρατήσεων  της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης. Το ποσό της κράτησης θα

παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  (άρθρο 350 Ν. 4412/2016, ως ισχύει).

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου και στην

επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

Με  κάθε  πληρωμή  θα  γίνεται  η  προβλεπόμενη  από  την  κείμενη  νομοθεσία  παρακράτηση

φόρου εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.

Για την παρακράτηση αυτή θα δοθεί βεβαίωση από την υπηρεσία μας, η οποία θα χρησιμοποιηθεί

από τον προμηθευτή κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσής του. 

Στις περιπτώσεις αποστολής χρημάτων σε προμηθευτές, τα έξοδα της Τράπεζας βαρύνουν τους

δικαιούχους.
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5.2 Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου - Κυρώσεις 

5.2.1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα

που απορρέει από αυτήν (άρθρο 203 Ν.4412/2016) :  

α) στην περίπτωση της παρ. 7 του άρθρου 105 περί κατακύρωσης και σύναψης σύμβασης

β) στην περίπτωση που δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη σύμβαση ή/

και δεν συμμορφωθεί με τις σχετικές γραπτές εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με τη

σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις, εντός του συμφωνημένου χρόνου εκτέλεσης της σύμβασης,

γ) εφόσον δεν παράσχει τις υπηρεσίες μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που

του δοθεί, με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου.

Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από τη σύμβαση κατά την ως άνω πε-

ρίπτωση (γ), η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις

διατάξεις του άρθρου 203 του ν. 4412/2016 και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενερ-

γειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος, προκειμένου να συμμορφωθεί, μέσα σε προθε-

σμία,  η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών ημερών από την κοινο -

ποίηση της ανωτέρω όχλησης.  Αν η προθεσμία, που τεθεί με την ειδική όχληση, παρέλθει, χωρίς ο

ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από

την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης.

Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος για λόγους που αφορούν σε υπαιτιότητα του φορέα εκτέλε-

σης της σύμβασης ή αν συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από τη σύμβαση, επιβάλετε , με απόφαση του αποφαι-

νόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί

τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων,  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της

σύμβασης

5.2.2 Ποινικές ρήτρες 

Ποινική ρήτρα ορίζεται ως εξής :

 Στην περίπτωση της μη εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του συνολικού μισθώματος.

 Για την περίπτωση που δεν εκτελεστεί ένα δρομολόγιο πρωινό ή μεσημβρινό η ποινική  ρήτρα

ορίζεται στο ημερήσιο μίσθωμα προσαυξημένο κατά 25%, εάν δεν εκτελεστούν δύο δρομολόγια

μέσα σε μία μέρα η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται κ.ο.κ.

 Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του λεωφορείου  που αναφέρο-

νται στην πρόσκληση η ρήτρα ορίζεται στο ημερήσιο μίσθωμα προσαυξημένο κατά 25%. 

 Στην  περίπτωση μη  έγκαιρης  εκτέλεσης  δρομολογίου  λόγω καθυστερήσεως ενάρξεώς του

(από 10΄λεπτά μέχρι 30΄ λεπτά  της ώρας) που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  η ποινική

ρήτρα ορίζεται στο 1/3 του ημερήσιου μισθώματος. Για περισσότερο από 30΄ λεπτά  της ώρας θε-

ωρείται ότι δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο και  η ποινική ρήτρα ορίζεται στο ποσό του ημερήσιου

μισθώματος 

55





 Σε περίπτωση επανάληψης της μη εκτέλεσης δρομολογίου εντός του ιδίου μηνός, τότε θα

προσαυξάνεται η ποινική ρήτρα κατά 10% κάθε φορά. 

Το ποσό των ποινικών ρητρών  θα αφαιρείται  από το μηνιαίο  μίσθωμα του αναδόχου .  Η

επιβολή  ποινικών  ρητρών δεν  στερεί  από  την  αναθέτουσα  αρχή το  δικαίωμα να κηρύξει  τον

ανάδοχο έκπτωτο  (άρθρο 218 του Ν. 4412/2016)  .  

5.3 Διοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης  

Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις κατ` εφαρμογή

των όρων της παρ. 5.2. (ΕΚΠΤΩΣΗ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ) καθώς και κατ` εφαρμογή των συμβατικών όρων να

ασκήσει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμ-

βαση μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της

πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις

επιβαλλόμενες κυρώσεις.  Επί  της προσφυγής αποφασίζει  το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο,

ύστερα από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β` και δ` της παραγράφου 11 του

άρθρου 221 Ν.4412/2016 οργάνου, εντός προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της,

άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλ-

λης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής. Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις

δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όρ-

γανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή, αναστέλλονται οι συ-

νέπειες της απόφασης μέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί (άρθρο 205 Ν.4412/2016, όπως αντικατα-

στάθηκε με την  παρ. 23 του άρθρου 43 Ν.4605/2019). 

5.4 Δικαστική επίλυση διαφορών

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

συνάπτονται  στο  πλαίσιο  της  παρούσας  διακήρυξης  ,  επιλύεται  με  την  άσκηση προσφυγής  ή

αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύμβαση, κατά τα

ειδικότερα οριζόμενα στις παρ. 1 έως και 6 του άρθρου 205Α του ν. 4412/2016. Πριν από την

άσκηση  της  προσφυγής  στο  Διοικητικό  Εφετείο  προηγείται  υποχρεωτικά  η  τήρηση  της

ενδικοφανούς διαδικασίας που προβλέπεται στο άρθρο 205 του ν. 4412/2016 και την παράγραφο

5.3 της παρούσας, διαφορετικά η προσφυγή απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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6. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 
6.1 Παρακολούθηση της σύμβασης 

6.1.1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύμβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί  από
το   Εκπαιδευτικό  Κέντρο  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες
Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης),  (παρ. 1 άρθρο 216 του Ν. 4412/2016),   το  οποίο  και
θα εισηγείται  στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο (το Διοικητικό Συμβούλιο της Δ.ΥΠ.Α.)  για όλα
τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και στην
εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου,  στη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη
τήρησης  των  ως  άνω  όρων  και  ιδίως  για  ζητήματα  που  αφορούν  σε  τροποποίηση  του
αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, υπό τους όρους του άρθρου 132 του ν.
4412/2016. 
6.1.2. Η  αρμόδια  υπηρεσία  μπορεί,  με  απόφασή  της  να  ορίζει  για  την  παρακολούθηση  της
σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας.  Με την ίδια απόφαση
δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από
την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση
της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της
σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης.
Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς
τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης.
6.1.3.  Για την προσήκουσα και  έγκαιρη παραλαβή των υπηρεσιών τηρείται  από τον ανάδοχο
ημερολόγιο στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η
καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα
στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης. Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον
επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των
όρων της σύμβασης και φυλάσσεται στον χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι
εφικτό  προσκομίζεται  από  τον  ανάδοχο  στην  έδρα  της  υπηρεσίας,  εφόσον  τούτο  ζητηθεί.  Οι
καταγραφές του αποτελούν στοιχείο για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την
επιτροπή παραλαβής.

6.2 Διάρκεια σύμβασης 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  για το σχολικό έτος 2022-2023,  αρχής γενομένης από την
26/09/2022   και μέχρι το τέλος του προγράμματος συνολικής διάρκειας των 35 εβδομάδων   για
όλες τις εργάσιμες ημέρες πλην των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων  καθώς και επίσημες αργίες
των Δημοσιών Υπηρεσιών και τις  τοπικές αργίς.  

6.3 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης 

Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών γίνεται από Τριμελή Επιτροπή Παραλαβής  που θα
συγκροτηθεί  για το σκοπό αυτό, σύμφωνα με την παράγραφο 11 εδάφιο δ΄   του άρθρου 221 του
Ν. 4412/2016,  με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου. 
Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα
στη σύμβαση,  μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος.   
Η  επιτροπή  παραλαβής  μετά  τον  απαιτούμενο  έλεγχο   συντάσσει,  εντός  πέντε  (5)εργάσιμων
ημερών από την λήξη του μήνα,  σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε διαφορετική περίπτωση εφαρμόζονται τα αναφερόμενα στις παρ. 3 έως 6 του άρθρου 219 του
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Ν. 4412/2016).   

6.4 Αναπροσαρμογή τιμής

Η τιμή  που αφορά στα έγγραφα της σύμβασης για την συγκεκριμένη παροχή υπηρεσιών δεν ανα-
προσαρμόζεται.

6.5 Εμπιστευτικότητα 

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  αλλά  και  μετά  την  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο  Ανάδοχος

υποχρεούται  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του.

6.6 Ισχύουσα νομοθεσία -Επίλυση διαφορών 

Η Σύμβαση θα διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Για κάθε διαφορά που δεν είναι  δυνατόν να επιλυθεί  σύμφωνα με τα παραπάνω οριζόμενα,

αρμόδια θα είναι τα δικαστήρια που εδρεύουν στην  Θεσσαλονίκη .
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι  -  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  ΦΥΣΙΚΟΥ  ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ  ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ-ΠΙΝΑΚΑΣ
ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Το αντικείμενο της παροχής υπηρεσιών είναι η μεταφορά των μαθητών της Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλο-

νίκης από την πόλη της ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ στον οικισμό της ΛΑΚΚΙΑ ΒΑΣΙΛΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ όπου

στεγάζεται η σχολή με την πραγματοποίηση καθημερινών δρομολογίων, για την σχολική περίοδο

2022-2023  για την περίοδο των 35 εβδομάδων σύμφωνα με τον νέο κανονισμό) . 

Τα  τέσσερα (4)  λεωφορεία από τον υποψήφιο ανάδοχο, θα πρέπει να είναι των 50 θέσεων, να εί-

ναι κατάλληλα για μεταφορά μαθητών και να τηρούνται τα προβλεπόμενα από την κείμενη νομο-

θεσία.

Πιο συγκεκριμένα τα προσφερόμενα λεωφορεία θα πρέπει να είναι σύγχρονα, να διαθέτουν τον

απαραίτητο εξοπλισμό ( ζώνες ασφαλείας, πυροσβεστήρες, ABS, WC κλπ. ), να είναι ασφαλισμένα

για τον κίνδυνο αστικής ευθύνης έναντι των επιβατών και ο οδηγός να έχει επαγγελματικό δίπλω-

μα οδήγησης λεωφορείου. Επίσης τα οχήματα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένα με δελτίο Τεχνικού

Ελέγχου ( Κ.Τ.Ε.Ο. ) που να ισχύει για όλο το χρονικό διάστημα της μίσθωσης.

Τα παραπάνω θα πρέπει να πιστοποιούνται από αντίστοιχα επίσημα έγγραφα, τα οποία θα περι-

λαμβάνονται στο φάκελο της προσφοράς του υποψηφίου αναδόχου. Επίσης ο κάθε υποψήφιος

ανάδοχος θα πρέπει να καταθέτει υπεύθυνη δήλωση ( η οποία θα περιλαμβάνεται στο φάκελο

της προσφοράς), στην οποία θα δηλώνει ότι:

1) Οι ταχογράφοι των  λεωφορείων   να είναι σε λειτουργία.

2) Τα λεωφορεία θα διαθέτουν εξοπλισμό για θέρμανση και εξαερισμό και προαιρετικά κλιματι-

σμό. 

3)Την δυνατότητα τροποποίησης του δρομολογίου σε 10 χιλ. ένθεν και ένθεν των προβλεπόμενων

δρομολογίων ανάλογα με τις εγγραφές των μαθητών.

4)Την μη αλλαγή των οδηγών και των συνοδών των λεωφορείων (εκτός έκτακτης ανάγκης) των

οποίων η συμπεριφορά θα είναι άψογη απέναντι στους μαθητές και στο προσωπικό της Μονάδος.

5) Καθορισμό ωρών προσέλευσης και αποχώρησης των λεωφορείων που θα είναι η εκκίνηση πε-

ρίπου στις 6.40 π.μ. από τις αφετηρίες και επιστροφή στις 13:30-13:45.
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6)Την δυνατότητα επιβίβασης των υπαλλήλων σε αυτά κατόπιν αποφάσεως της Διεύθυνσης της

Σχολής εφ΄ όσων υπάρχουν θέσεις.

7)Τα λεωφορεία να διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από τεχνικής πλευράς, να έχουν ζώνες

ασφαλείας για την ασφάλεια των μαθητών και να έχουν W.C.

8)         “ . . ”    Στα λεωφορεία θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη Δ ΥΠΑ με ευδιάκριτα γράμματα στο
 .πρόσθιο μέρος

9)Τα δρομολόγια πρέπει να καλύπτουν όλες τις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του πολεοδο-

μικού συγκροτήματος του Νομού Θεσσαλονίκης, ανάλογα με την περιοχή κατοικίας των μαθητών.

Οι  υπηρεσίες  μεταφοράς θα πραγματοποιούνται  από προσωπικό που διαθέτει  ο  ανάδοχος,  ο

οποίος βαρύνεται και για την αμοιβή του προσωπικού, το ΙΚΑ, τα επιδόματα κ.λ.π. .  Η Δ.ΥΠ.Α  ου-

δεμία σχέση έχει στη μεταξύ τους εργασιακή σύμβαση. Επίσης είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για

κάθε ζημιά ή βλάβη που θα προκληθεί από εργατικό ατύχημα σε οδηγούς ή άλλα πρόσωπα που

απασχολεί για τη μεταφορά.

Ο ανάδοχος  βαρύνεται  επίσης με  κάθε έξοδο,  που περιλαμβάνεται  στην μεταφορά (καύσιμα,

διόδια, έξοδα συντήρησης ή βλαβών, έξοδα τεχνικών ελέγχων, τυχόν πρόστιμα κλπ.)

Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει μεταφορικά μέσα για να αντιμετωπίζονται,

ανά πάσα στιγμή και απρόβλεπτες περιπτώσεις μεταφοράς (π.χ. έκτακτες επισκευές, service κλπ.)

χωρίς ιδιαίτερη πρόσθετη αμοιβή.

Ο ανάδοχος ευθύνεται για τους επιβάτες (μαθητές) όταν αυτοί βρίσκονται μέσα στα οχήματα, ποι-

νικά και αστικά για τους τυχόν τραυματισμούς.

Οι ημέρες μεταφοράς υπολογίζονται σε 175 ημέρες εκπαίδευσης και 10 ημέρες ανάλογα με το

πρόγραμμα για μία (1) ή για δύο (2)  εκδρομές το μήνα για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκο-

πούς. 

Το τίμημα για εκδρομές εντός πόλεως από τη Σχολή (Ε.Κ.Ε.Κ ) σε ακτίνα έως 18 χλμ θα καταβάλλε -

ται το ήμισυ της ημερήσιας αποζημίωσης και για  εκτός πόλεως από την Σχολή (Ε.Κ.Ε.Κ) άνω των

18 χλμ θα καταβάλλεται ολόκληρο το ημερήσιο ποσό. 

Το σύνολο ημερών μεταφοράς εκπαίδευσης και εκδρομών θα είναι 185 για όλο το σχολικό έτος

2022- 2023.

60





.      Β Πίνακας συμμόρφωσης τεχνικής προσφοράς

(         συμπληρώνεται στην αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος) 

 ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣ

 Η

 ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.   Περιγραφή  αντικειμένου

Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων  των 50 θέσεων με

οκτώ (8)  συνοδούς  που θα επιβαρύνουν  εξ  ολοκλήρου

τον εκμισθωτή,  για την μεταφορά των εκπαιδευομένων

του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής  Κατάρτισης

Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες  Θεσσαλονίκης

(Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης),  για το σχολικό έτος 2022-

2023.

2. Δικαιολογητικά 

2.1. Αδεια για δημόσια χρήση των αυτ/των  ΝΑΙ

2.2  Πιστοποιητικά  καταλληλότητας  από  δημόσιο  ή

ιδιωτικό ΚΤΕΟ «ή άλλο ισοδύναμο» ως εκ της αμοιβαίας

αναγνωρίσεως των αποτελεσμάτων τεχνικών ελέγχων στα

κράτη-  μέλη  της  ΕΕ  (άρθρο  4  παρ.1  της

Φ2/64580/2288/ΦΕΚ Β /1523/99, σε συμμόρφωση προς

την οδηγία 96/96 ΕΚ όπως ισχύει και προβλ. ΔΕΚ απόφ

5.6.2008 ‘Επιτροπή /Πολωνία»  C-170/07 απόφ.20.9.2007

Επιτροπή /Βασίλειο  Κάτω Χωρών» c297/05), σε ισχύ. 

 ΝΑΙ

3. Ασφαλιστική Κάλυψη

3.1  Αντίγραφο συμβάσεως ασφαλιστηρίου (κατά παντός

κινδύνου)με  αναγνωρισμένη  ημεδαπή  ή  αλλοδαπή

ασφαλιστική εταιρία.

 ΝΑΙ

4. Υπεύθυνη Δήλωση του οικονομικού φορέα στην οποία

θα δηλώνονται τα εξής : 

α) Οι ταχογράφοι των λεωφορείων   είναι σε λειτουργία.

β) Τα λεωφορεία θα διαθέτουν  εξοπλισμό  για θέρμανση

και εξαερισμό και προαιρετικά κλιματισμό  .  

γ)  η δυνατότητα τροποποίησης του δρομολογίου  σε 10

χιλ.  ένθεν  και  ένθεν  των  προβλεπόμενων  δρομολογίων

 ΝΑΙ
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ανάλογα με τις εγγραφές των μαθητών.

δ) η  μη  αλλαγή  των  οδηγών  και  των  συνοδών  των

λεωφορείων  (έκτος της  έκτακτης ανάγκης)  των οποίων η

συμπεριφορά  θα είναι  άψογη απέναντι σε μαθητές και

στο προσωπικό της Μονάδας.  

ε) η  καθοριζόμενη  ώρα  προσέλευσης  και  αποχώρησης

των λεωφορείων θα είναι η εκκίνηση περίπου στις 6:40

π.μ  από τις αφετηρίες και επιστροφή στις 13:30-13:45 .

στ)  την δυνατότητα επιβίβασης των υπαλλήλων σε αυτά

κατόπιν αποφάσεως της Διεύθυνσης της Σχολής εφ΄ όσων

υπάρχουν θέσεις.

ζ) Τα λεωφορεία διατηρούνται σε άριστη κατάσταση από

τεχνικής  πλευράς  ,  να  έχουν  ζώνες  ασφαλείας  για  την

ασφάλεια των μαθητών και να έχουν W.C.

η)  Στα λεωφορεία  θα υπάρχει  η   ένδειξη  «Δ.ΥΠ.Α» με

ευδιάκριτα γράμματα στο πρόσθιο μέρος.  

θ) Τα δρομολόγια πρέπει να καλύπτουν όλες τις περιοχές

των  Δήμων  και  Κοινοτήτων  του  πολεοδομικού

συγκροτήματος  του Νομού  Θεσσαλονίκης,  ανάλογα με

την περιοχή κατοικίας των μαθητών.

5.  –  Δρομολόγια διαδρομές λεωφορείων

       Τα δρομολόγια θα καλύπτουν όλες τις
     περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του

   πολεοδομικού συγκροτήματος του Νομού
,      Θεσσαλονίκης ανάλογα με την περιοχή

   . κατοικίας των μαθητών

 Ναι

5.1  Α.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:  Ηλιούπολη  (από  Μακρυγιάννη,

Πολυτεχνείου)  –Εύοσμος  (Καραολή,  Μεγάλου

Αλεξάνδρου)-Κορδελιό  (Μακεδονίας,  Α.  Παπανδρέου  )-

Μοναστηρίου  –Μενεμένη  (Ε.  Βενιζέλου  )  –Επτάλοφος

(Βενιζέλου)-Αμπελόκηποι  (Φιλιππουπόλεως  -28ης

Οκτωβρίου  )  Λαγκαδά  –  Ευκαρπία  –Καλαμαριά

(βρυούλων,  μαρμαρά,  πασαλίδη-  Ανδριανουπόλεως  )  -

Λακκιά  .  

 ΝΑΙ

5.2  Β. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ: Νεάπολη (Α.Παπανδρέου) –Κόκκορας

–Ταβέρνες Κάστρα –Τριανδρία –Παπάφειο Ιδρυμα –Πα-

 ΝΑΙ
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πάφη –Ανω Τούμπα (Αγία Βαρβάρα) Επιδάυρου –Αρτάκης

–Αγ. Κυριακή –Πυλαία –Πανόραμα –Θέρμη –Λακκιά.   

5.3 . Γ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :  ( ) –Μοναστηρίου σταθμός Αγί-
  (      ) -3ου Δημητρίου σε όλο το εύρος της ης Σεπτεμβρίου

–   –  –  – . Λεωφόρος Στρατού Δελφών Γεωργίου Βασ Όλ-
   –  –   –γας με Μαρτίου Μπότσαρη Πέτρου συνδίκα Νέα

 –  –  –  –Εγνατία Βούλγαρη Κηφισίας Ιπποκράτους Αι-
 –  –  . γαίου Πόντου Λακκιά

ΝΑΙ

5.4  .  :  Δ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ . . . .  Ι ΝΑΑ Πεύκα
(    )  –Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας

 (     )Ρεντζίκι Παπανικολάου σε όλο το εύρος
 –  (  751,   Ασβεστοχώρι Πανόραμα Ν Ίδρυμα Άγιος

 – .   )  –   – .    –Δημήτριος Αγ Λουκάς Θέρμη Ν Ρύσιο
 – .  –  – .Τρίλοφος Αγ Παρασκευή Σουρωτή Λακκιά

ΝΑΙ

Οι συμμετέχοντες  συνυποβάλλουν υποχρεωτικά μαζί με την τεχνική τους προσφορά, τα δικαιο-
λογητικά και τα λοιπά στοιχεία , που ζητούνται κατά περίπτωση. 

Το  παραπάνω  φύλλο  συμμόρφωσης  συμπληρώνεται   σύμφωνα  με  τις  παρακάτω
επεξηγήσεις και οδηγίες τις οποίες ο υποψήφιος είναι υποχρεωμένος να ακολουθήσει : 

1.  Στη  στήλη  «ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ»,  περιγράφονται  αναλυτικά  οι  αντίστοιχοι  τεχνικοί  όροι,
υποχρεώσεις ή επεξηγήσεις για τα οποία θα πρέπει να δοθούν αντίστοιχες απαντήσεις.

2. Αν στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ» τότε η αντίστοιχη προδιαγραφή
είναι υποχρεωτική για τον υποψήφιο Ανάδοχο, θεωρούμενη ως απαράβατος όρος σύμφωνα με
την  παρούσα  Διακήρυξη.  Προσφορές  που  δεν  καλύπτουν  πλήρως  απαράβατους  όρους
απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

3. Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψηφίου Αναδόχου που έχει τη μορφή
ΝΑΙ /ΟΧΙ εάν η αντίστοιχη προδιαγραφή πληρούνται ή όχι από την  προσφορά . Απλή κατάφαση  η
επεξήγηση δεν αποτελεί απόδειξη πλήρωσης της προδιαγραφής και η αρμόδια Επιτροπή έχει την
υποχρέωση ελέγχου και επιβεβαίωσης της πλήρωσης της απαίτησης . 

4.  Στη  στήλη  «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ»  θα  καταγραφεί  η  σαφής  παραπομπή  σε  ενότητα  της  τεχνικής
προσφοράς  το  οποίο  θα  περιλαμβάνει  αριθμημένα  τεχνικά  φυλλάδια  κατασκευαστών  ή
αναλυτικές τεχνικές περιγραφές των υπηρεσιών και του εξοπλισμού του, που κατά την κρίση του
υποψήφιου Αναδόχου τεκμηριώνουν τα στοιχεία του Φύλλου Συμμόρφωσης .  

5.  Οι  συμμετέχοντες  συνυποβάλλουν  υποχρεωτικά  μαζί  με  την  τεχνική  του  προσφορά,  τα
δικαιολογητικά , τεχνικά φυλλάδια και τα λοιπά στοιχεία , που ζητούνται κατά περίπτωση. 

Τονίζεται  ότι  είναι  υποχρεωτική η απάντηση σε όλα τα σημεία  του παραπάνω  πίνακα και  η
παροχή όλων των πληροφοριών που ζητούνται . 

Σε περίπτωση που δεν έχει συμπληρωθεί η στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ», για έστω και ένα από τους όρους
πίνακα τότε θεωρείται ότι δεν υπάρχει απάντηση στο σχετικό όρο. 
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  –     ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

           Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη συνολική τιμή θα δίνεται για όλη τη
   ,   διάρκεια της μίσθωσης ήτοι  185      για ημέρες και για τα τέσσερα

     2022-2023. δρομολόγια για το σχολικό έτος

     Αναλυτικά οι ημέρες μεταφοράς υπολογίζονται  175   σε ημέρες εκπαίδευσης και
10        (1)    (2)    ημέρες ανάλογα με το πρόγραμμα για μία ή για δύο εκδρομές το μήνα

    .      για εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς σκοπούς Το τίμημα για εκδρομές εντός
    ( . . .  )    18     πόλεως από τη Σχολή ΕΚΕΚ σε ακτίνα έως χλμ θα καταβάλλεται το ήμισυ

           ( . . . ) της ημερήσιας αποζημίωσης και για εκτός πόλεως από την Σχολή ΕΚΕΚ άνω
 18       . των χλμ θα καταβάλλεται ολόκληρο το ημερήσιο ποσό

O    (   )  παρακάτω πίνακας συμπληρώνεται χωρίς να τροποποιηθεί από
  ,        τους υποψήφιους Αναδόχους εν συνεχεία αναρτάται ως συνημμένο

  ( )      «  » , αρχείο στον υπο φάκελο με την ένδειξη Οικονομική Προσφορά σε
 μορφή pdf .   

    ΕΠΩΝΥΜΙΑΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΦΟΡΕΑ

«  »ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΠΡΟΣΦΟΡΑ

α
/
α

ΕΙΔΟΣ
/  ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΟΣΟΤ

(σύνολο
)  ημερών

   ΑΞΙΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ

ΦΠΑ
13%

ΣΥΝΟΛΙΚΗ
  (€) ΑΞΙΑ με

ΦΠΑ
ΤΙΜΗ

 ΜΟΝΑΔΟΣ
 ΣΥΝΟΛΟ

1. 60130000-8

ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ
( + + +Α Β Γ Δ)   

(   )τιμή ανά ημέρα

185

      Σύνολο ημερήσιου κόστους

  Σύνολο ημερήσιου κόστους
 μεΦΠΑ

    Συνολική τιμή μίσθωσης χωρίςΦΠΑ

    Συνολική τιμή μίσθωσης μεΦΠΑ

(  ) ψηφιακή υπογραφή
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 –        ( ) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης ΕΕΕΣ  
Οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς συμπληρώνουν το σχετικό πρότυπο του Ευρωπαϊκού Ενιαίου
ΕγγράφουΣύμβασης  (ΕΕΕΣ)  το  οποίο  έχει  αναρτηθεί  στη  διαδικτυακή  πύλη
www.promitheus.gov.gr  του  ΕΣΗΔΗΣ  στον  ηλεκτρονικό  τόπο  του  διαγωνισμού,  σε  μορφή
αρχείου  .PDF,  ψηφιακά  υπογεγραμμένο,  αναρτημένο  ξεχωριστά  και  το  οποίο  αποτελεί
αναπόσπαστο μέρος της διακήρυξης. To Ευρωπαϊκό Ενιαίο Εγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) επίσης έχει
αναρτηθεί  και  σε  μορφή  αρχείου  .XML  για  την  διευκόλυνση  των  οικονομικών  φορέων
προκειμένου  να  συντάξουν   μέσω  της  νέας  ηλεκτρονικής  υπηρεσίας  eΕΕΕΣPromitheusESPDint
(https://espdint.eprocurement.gov.gr/) τη σχετική απάντησή τους.

Το  εν  λόγω  πρότυπο  υποβάλλεται  από  τους  οικονομικούς  φορείς  με  την  προσφορά  τους,
συμπληρωμένο σε μορφή PDF, ψηφιακά υπογεγραμμένο, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του
ν.4412/2016 και τη διακήρυξη.

.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV –     ΥποδείγματαΕγγυητικώνΕπιστολών
.     Α ΥπόδειγμαΕγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής

 (     ……………………………. / Εκδότης Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος   ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
  -     ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
  ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝΔΗΜΟΣΙΩΝΕΡΓΩΝ ( . . . .- . . . . .)ΕΤΑΑ ΤΜΕΔΕ

 : ……………………………..Ημερομηνία έκδοσης
: (    /  ).............................Προς Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτοντος Φορέα

(   /  ) .........................................Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής Αναθέτοντος Φορέα
  ’ . ………………..  ………………….……. .Εγγύηση μας υπ αριθμ ποσού ευρώ

           Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή
        ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και

        …………………………   διζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ υπέρ του
(i)  [    ]:  ( ,  )  ..............................,σε περίπτωση φυσικού προσώπου ονοματεπώνυμο πατρώνυμο

: ................ ΑΦΜ ( )διεύθυνση  .......................………………………………….., ή
(ii)  [    ]:  (σε περίπτωση νομικού προσώπου  )  ........................,  :  ......................πλήρη επωνυμία ΑΦΜ
( )διεύθυνση  .......................………………………………….. ή
(iii) [     :]   /  σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των φυσικών νομικών προσώπων

) (α  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  ........................
) (β  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  .......................
) (γ  ) ........................, : ...................... ( )πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση  .........................

             ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων
 ,          , μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας

  για τη  /συμμετοχή του /     ( / )  .....................της τους σύμφωνα με την αριθμό ημερομηνία
   (  ),        Διακήρυξη της Αναθέτουσας Αρχής για την ανάδειξη αναδόχου για την ανάθεση της

: “σύμβασης (  )τίτλος σύμβασης ”/   «……..»για το
           Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στις ανωτέρω απορρέουσες

 /  (υποχρεώσεις του της    υπέρ ου η εγγύηση) ’     .καθ όλο τον χρόνο ισχύος της
             Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς

    ,         καμία από μέρους μας αντίρρηση αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
        ....................     βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε ημέρες από την απλή έγγραφη

 .ειδοποίησή σας
      …………………………………………………..Ηπαρούσα ισχύει μέχρι και την .  ή
            Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη

           δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε
   . σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας

    ,       Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο
    .εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου

          Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της
 ,            Υπηρεσίας σας στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση

 ,      ...   ,      της προσφοράς σύμφωνα με το άρθρο της Διακήρυξης με την προϋπόθεση ότι το
            σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της

          ,Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί
     ,       συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων

     που έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε

(  )Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή
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.     Β ΥπόδειγμαΕγγυητικής ΕπιστολήςΚαλής Εκτέλεσης
 : (     ) …………………..Εκδότης πλήρης επωνυμίαΠιστωτικού Ιδρύματος

 :………………….Ημερομηνία Έκδοσης
: (    ) …………………..Προς πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής

  ) ………………………………….. Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής
   ’ . ………………….  ……………..Εγγύησημας υπ αριθμ ποσού    ΕΥΡΩ

       Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε    δια της παρούσης επιστολής
  ,       ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και

       _______διηζήσεως μέχρι του ποσού των ευρώ                  υ    :πέρ του
(i) [    ]: ( , ) ……………………σε περίπτωση φυσικού προσώπου ονοματεπώνυμο πατρώνυμο

: ………………………….( )……………………………………………………..,  ΑΦΜ διεύθυνση ή
(ii)  [    ]:  (  )  ……………………..,  σε περίπτωση νομικού προσώπου πλήρη επωνυμία ΑΦΜ
…………………………………….( ) ……………………………………………………  ,  διεύθυνση ή
(iii)  [     ]:     /   σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας των φυσικών νομικών προσώπων
……………….

) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..α πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση
) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..β πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση
) (  ) …………………………., ……………..( ) …………………..γ πλήρη επωνυμία ΑΦΜ διεύθυνση

(       /  ) συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης κοινοπραξίας
            ατομικά για κάθε μια από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρον υπόχρεων

 ,           , μεταξύ τους εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας
     για την καλή εκτέλεση του έργου         ,και την πιστή εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης

   ( /  )………………… ………………………………σύμφωνα με την αριθμό ημερομηνία Διακήρυξης της
  . Αναθέτουσας Αρχής

             Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
    ,         καμία από μέρους μας αντίρρηση αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

         (3)       βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρείς ήμερες από την απλή έγγραφη
  . ειδοποίηση σας

       ……………………………………….  Ηπαρούσα ισχύει μέχρι και την
    ,       Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο

   .εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου
  ,       ,   ,Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί

     ,      ,  συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που
         .έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας

                                                    
(   )Εξουσιοδοτημένη υπογραφή
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V  ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο

που υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και

τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους

της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του

παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσω-

πος Προσφέροντος.

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η προ-

άσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της Ανα-

θέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας

και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφε-

ρόντων σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών.

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι: 

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογα-

ριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του

Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περί-

πτωση του απορρήτου.

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαί -

σιο των αρμοδιοτήτων τους.

(γ) Ετεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος προ-

δικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο.

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλε-

σης της σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογι-

κούς-δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νο-

μοθεσία, εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικί-

ας αναφορικά με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη

λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να

ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, απευ-

θυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής.

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρη-

του και της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη

καταστροφή, τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε

άλλης μορφή αθέμιτη επεξεργασία.
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 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V :   Ι Υπόδειγμα Σχεδίου Σύμβασης

  ΣΥΜΒΑΣΗ

     ( )  50   ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΠΟΥΛΜΑΝ ΤΩΝ ΘΕΣΕΩΝΜΕΟΚΤΩ

(8)       . . .  ΣΥΝΟΔΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝΜΕΤΑΦΟΡΑΤΩΝΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝΕΚΕΚΑΜΕΑ

     2022-2023 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΚΑΤΑΤΟΣΧΟΛΙΚΟΕΤΟΣ

 …../…Νο

 ……../2022Αριθμός Φακέλου

Στην  ……………  σήμερα,  την  ……….η  του  μηνός  …………….  έτους  2022  και  μεταξύ  των  εξής

συμβαλλομένων μερών:

1.  Της  Δημόσιας  Υπηρεσίας  Απασχόλησης  (Δ.ΥΠ.Α),  νομικού  προσώπου  δημοσίου  δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.), που εδρεύει στον Αλιμο Αττικής, οδός Εθνικής Αντιστάσεως αρ. 8, και εκπροσωπείται

νόμιμα  από  τον  Διοικητή  του  και  Πρόεδρο  του  Διοικητικού  του  Συμβουλίου,

……………………………………. του …………… και για την υπογραφή της παρούσας από τον Προϊστάμενο

της  Περιφερειακής  Δ/νσης  Κ.  &  Δ  .  Μακεδονίας  ,  ………………………..του……………,  κάτοικο

Θεσσαλονίκης,  σύμφωνα  με  την  υπ’  αριθ.  24026/11-03-2022  απόφαση  του  Υπουργού

Απασχόλησης  και  Κοινωνικών  Υποθέσεων  και  καταχωρήθηκε  στο  Φ.Ε.Κ  1143/Β’/14-03-2022

«Παράλληλη Ασκηση Αρμοδιοτήτων»  (καλούμενος στο εξής  ο «Δ.ΥΠ.Α») και 

2. Της εταιρείας με την επωνυμία «……………………………………………»  που εδρεύει στην …………………..

(ΑΦΜ………………………… – Δ.Ο.Υ.  …………….),  όπως εκπροσωπείται  νόμιμα για  την  υπογραφή της

παρούσας  από  ………………………………  …………………………,  δυνάμει  του  αριθμ.  ………………………………

(εφεξής καλουμένης ο «ΑΝΑΔΟΧΟΣ»)

Αφού έλαβαν υπόψη τους ότι:

Α. Η Δ.ΥΠ.Α ενδιαφέρεται για την μίσθωση τεσσάρων (4) λεωφορείων (πούλμαν) των πενήντα (50)

θέσεων  έκαστο  και  με  οκτώ  (8)  συνοδούς,  για  τη  μεταφορά  εκπαιδευόμενων  του  ΕΚΕΚ

Θεσσαλονίκης  Θεσσαλονίκης κατά το σχολικό έτος 2022-2023. 

Β.  Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δραστηριοποιείται στον τομέα των μέσων μεταφοράς προσώπων, παρέχοντας

υπηρεσίες ενοικιάσεως λεωφορείων με οδηγό. 

Γ. Με  τις   υπ’  αριθ.  ……../……/….-….-2022  &  …………./……/…..-….-2022   απόφασεις    του  Δ.Σ.

εγκρίθηκε  η  αναγκαιότηα  και  η  διενέργεια   Ανοικτού  Ηλεκτρονικού  Διαγωνισμού με  κριτήριο

ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά  βάσει μόνο της τιμής , για

την ανάδειξη αναδόχου  σχετικά με τη «Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων (Πούλμαν) των 50

θέσεων με  οκτώ (8)  συνοδούς,  για την μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού

Κέντρου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες  Θεσσαλονίκης

(Ε.Κ.Ε.Κ  ΑμεΑ  Θεσσαλονίκης),  για  το  σχολικό  έτος  2022-2023», συνολικού  προϋπολογισμού
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«……………………..…..»  € πλέον του ΦΠΑ, (13%) ή  «…………..» € συμπεριλαμβανομένου του   ΦΠΑ

(13%) 

Δ. Με  την  υπ’  αριθ.  ………../…../…..-…-2022  απόφαση του ΔΣ  της  Δ.ΥΠ.Α  κατακυρώθηκε  στον

ΑΝΑΔΟΧΟ η ανάθεση της  «Μίσθωσης  τεσσάρων (4)  λεωφορείων των πενήντα  (50) θέσεων

έκαστο με  οκτώ (8)  συνοδούς,  για τη  μεταφορά εκπαιδευόμενων του  Εκπαιδευτικού Κέντρου

Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ

Θεσσαλονίκης),  για το σχολικό έτος 2022-2023», σύμφωνα με τους όρους της υπ’ αριθμ. ……/2022

Διακήρυξης , της προσφοράς του ΑΝΑΔΟΧΟΥ και της παρούσας σύμβασης. 

Κατ’ ακολουθία των παραπάνω συνομολογείται μεταξύ των συμβαλλομένων τούτων (Δ.ΥΠ.Α  και

ΑΝΑΔΟΧΟΥ) η ακόλουθη σύμβαση η οποία διέπεται από όλους τους όρους που περιέχονται :

1. Στην παρούσα Σύμβαση.

2. Στην  υπ’  αριθ.  …../2022  Διακήρυξη  του  Ηλεκτρονικού   ανοικτού  δημοσίου  μειοδοτικού

διαγωνισμού και των σχετικών συνοδευτικών τευχών 

3. Στην υποβληθείσα προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ   

Σε περίπτωση ασυμφωνίας όρων θα υπερισχύουν κατά σειρά προτεραιότητας  (1)  η παρούσα
σύμβαση, (2) η υπ’ αριθ. ….../2022 Διακήρυξη του Ηλεκτρονικού ανοικτού δημοσίου διαγωνισμού
και οι επ’ αυτής διευκρινίσεις και (3) η Προσφορά του ΑΝΑΔΟΧΟΥ. 

Ολους  τους  ανωτέρω  όρους  δηλώνει  ρητά  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  ότι  αποδέχεται  εξ  ολοκλήρου  και
ανεπιφύλακτα ως ουσιώδεις όρους της παρούσας σύμβασης. 

 1Άρθρο
 ΝΟΜΙΚΟΠΛΑΙΣΙΟ

Η παρούσα σύμβαση διέπεται από τις διατάξεις :  

1. τους όρους της υπ αριθμ ……../2022 προκήρυξης . 

2. τις  υπ΄αριθμ………/……/……-……-2022  & ………./…./…..-...-2022 αποφάσεις  του Δ.Σ του της Δ.ΥΠ.Α

με την οποία εγκρίθηκε η διενέργεια Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού με κριτήριο ανάθεσης

την  πλέον  συμφέρουσα  από  οικονομική  άποψη  προσφορά   βάσει  μόνο  της  τιμής,  για  τη

«Μίσθωση τεσσάρων (4) Λεωφορείων (Πούλμαν) των 50 θέσεων με  οκτώ (8) συνοδούς, για την

μεταφορά των εκπαιδευομένων του Εκπαιδευτικού Κέντρου Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων

και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης),   για το σχολικό έτος

2022-2023», 

3. την υπ αριθμ. ………../……./……..-……..-2022  κατακυρωτική απόφαση του Δ.Σ της Δ.ΥΠ.Α.

4.  την αριθμ. …………/………-………-2022 απόφαση ανάληψη δέσμευσης πίστωσης.

Άρθρο 2

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Με την παρούσα σύμβαση η  Δ.ΥΠ.Α αναθέτει  στον ΑΝΑΔΟΧΟ και  ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει,

έναντι του τιμήματος & εντός του χρονοδιαγράμματος που ορίζεται στην παρούσα σύμβαση, την

εκμίσθωση τεσσάρων (4) λεωφορείων των πενήντα  (50) θέσεων έκαστο με οκτώ(8) συνοδούς
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(που θα επιβαρύνουν εξ’ ολοκλήρου τον Ανάδοχο), για την μεταφορά των εκπαιδευόμενων  του

Εκπαιδευτικού  Κέντρου  Επαγγελματικής  Κατάρτισης  Εφήβων  και  Νέων  με  Ειδικές  Ανάγκες

Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ Θεσσαλονίκης),  για το σχολικό έτος 2022-2023. 

    (4)     : Ηδιαδρομή των τεσσάρων λεωφορείων θα είναι η παρακάτω
Α.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ   Ηλιούπολη  (από  Μακρυγιάννη,  Πολυτεχνείου)  –Εύοσμος  (Καραολή,  Μ.

Αλεξάνδρου)-Κορδελιό (Μακεδονίας, Α. Παπανδρέου )-Μοναστηρίου –Μενεμένη (Ε. Βενιζέλου) –

Επτάλοφος (Βενιζέλου)-Αμπελόκηποι (Φιλιππουπόλεως -28ης Οκτωβρίου ) Λαγκαδά – Ευκαρπία –

Καλαμαριά (Βρυούλων, Μαρμαρά, Πασαλίδη- Ανδριανουπόλεως ) – Λακκιά.   

Β. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ Νεάπολη (Α.Παπανδρέου) –Κόκκορας –Ταβέρνες Κάστρα –Τριανδρία –Παπάφειο

Ιδρυμα –Παπάφη –Ανω Τούμπα (Αγία Βαρβάρα) Επιδαύρου –Αρτάκης –Αγ. Κυριακή –Πυλαία –

Πανόραμα –Θέρμη –Λακκιά.   

Γ.  ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ :  Μοναστηρίου  (σταθμός)  –Αγίου  Δημητρίου  (σε  όλο  το  εύρος  της  )  -3ης

Σεπτεμβρίου –Λεωφόρος Στρατού –Δελφών –Γεωργίου –Βας. Ολγας με Μαρτίου –Μπότσαρη –

Πέτρου Συνδίκα –Νέα Εγνατία –Βούλγαρη –Κηφισίας –Ιπποκράτους –Αιγαίου – Πόντου –Λακκιά

Δ. ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ:  Ι.Ν.Α.Α. Πεύκα (Ψυχολογικό Κέντρο Βορείου Ελλάδας) –Ρεντζίκι (Παπανικολάου

σε όλο το εύρος) Ασβεστοχώρι –Πανόραμα (Ν 751,   Ιδρυμα Αγιος Δημήτριος –Αγ.  Λουκάς )  –

Θέρμη –Ν.  Ρύσιο – Τρίλοφος – Αγ. Παρασκευή –Σουρωτή –Λακκιά.

Στα λεωφορεία (Πούλμαν)  θα πρέπει να υπάρχει η ένδειξη «Δ.ΥΠ.Α» με ευδιάκριτα γράμματα στο

πρόσθιο μέρος και να διαθέτουν όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά, σύμφωνα

με τις τεχνικές προδιαγραφές της οικείας προκήρυξης.  Θα πρέπει  να διαθέτουν πιστοποιητικά

καταλληλότητας  από  δημόσιο  ή  ιδιωτικό  ΚΤΕΟ  «ή  άλλο  ισοδύναμο»  ως  εκ  της  αμοιβαίας

αναγνωρίσεως των αποτελεσμάτων τεχνικών ελέγχων στα κράτη- μέλη της ΕΕ (άρθο 4 παρ1 της

Φ2/64580/2288/ΦΕΚ Β /1523/99,  σε συμμόρφωση προς την οδηγία 96/96 ΕΚ όπως ισχύει και

προβλ. ΔΕΚ απόφ 5.6.2008 ‘Επιτροπή /Πολωνία»  C-170/07 απόφ.20.9.2007 Επιτροπή /Βασίλειο

Κάτω Χωρών» c297/05. 

Οι  ημέρες  μεταφοράς  υπολογίζονται  σε  175  εκπαίδευσης  και  10  ημέρες  ανάλογα  με  το

πρόγραμμα για μία (1) ή για  δύο (2) εκδρομές το μήνα για  εκπαιδευτικούς και ψυχαγωγικούς

σκοπούς  .

Τα δρομολόγια θα καλύπτουν όλες τις περιοχές των Δήμων και Κοινοτήτων του πολεοδομικού

συγκροτήματος του Νομού  Θεσσαλονίκης, ανάλογα με τη περιοχή κατοικίας των μαθητών .

Η Δ.ΥΠ.Α  δύναται να τροποποιεί τα δρομολόγια σε 10 χιλ. ένθεν και ένθεν των προβλεπόμενων

δρομολογίων  ανάλογα  με  τις  εγγραφές  των  μαθητών,  όπως  και  να  καθορίζει  τις  ώρες

προσέλευσης και αποχώρησης των λεωφορείων (πούλμαν), οι οποίες ορίζονται αρχικώς  για την

εκκίνηση  περίπου στις  6:40π.μ από τις αφετηρίες &  για την  επιστροφή από 13:30 -13:45.

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ δεν μπορεί να προβαίνει σε αλλαγή των οδηγών και των συνοδών των λεωφορείων
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(εκτός έκτακτης ανάγκης) , χωρίς την προηγούμενη συναίνεση της Δ.ΥΠ.Α, ούτε να προβαίνει σε

επιβίβαση υπαλλήλων στα λεωφορεία (πούλμαν) χωρίς προηγούμενη απόφαση της Δ.ΥΠ.Α .

 3Άρθρο
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται  το διάστημα από 26/09/2022 μέχρι τη λήξη του σχολικού

έτους  2022-2023, συνολικής  διάρκειας  τριάντα  πέντε  (35)  εβδομάδων  για  όλες  τις  εργάσιμες

ημέρες πλην των εορτών Πάσχα και Χριστουγέννων  καθώς και επίσημες αργίες των Δημοσιών

Υπηρεσιών και τις  τοπικές αργίες .

Άρθρο 4

ΤΙΜΗΜΑ

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ αναλαμβάνει  την εκτέλεση του συνόλου των υπηρεσιών που αναφέρονται στην

παρούσα  σύμβαση,  αντί  της  δαπάνης  των  …………..….  €   χωρίς   Φ.Π.Α.  (13%),  ήτοι

…………………………..συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ,σύμφωνα με την Οικονομική Προσφορά του. 

Το ποσό αυτό καλύπτει  το σύνολο των υπηρεσιών που αναφέρονται  στην υπ’  αριθ.  …../2022

Διακήρυξη, την Προσφορά του Αναδόχου και την παρούσα σύμβαση και αφορά τις κάθε είδους

δαπάνες,  επιβαρύνσεις,  αμοιβές  (τρίτων,  προσωπικού,  συνεργατών  κλπ),  την  αμοιβή  του

Αναδόχου,  καθώς και  κάθε παρεχόμενη υπηρεσία του Αναδόχου,  όπως και  έξοδα αυτού,  στα

οποία ο τελευταίος θα προβεί για την προσήκουσα εκτέλεση του .

Το ως άνω ποσό παραμένει σταθερό για όλη τη διάρκεια του Εργου & αποκλείεται οποιαδήποτε

αναπροσαρμογή.

Με την εξόφληση  της ως άνω τιμής εξαντλείται κάθε υποχρέωση της Δ.ΥΠ.Α έναντι του αναδόχου
και ο τελευταίος ουδεμία απαίτηση έχει ή διατηρεί κατά της Δ.ΥΠ.Α.

Άρθρο 5

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

1. Καθ΄όλη τη διάρκεια εκτέλεσης  της σύμβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται στενά
με  την  Δ.ΥΠ.Α   και  να  λαμβάνει  υπόψη του  οποιεσδήποτε  παρατηρήσεις  της  σχετικά  με  την
εκτέλεση της. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας
νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει
της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

3. Η Δ.ΥΠ.Α  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε
άλλη  αιτία κατά την εκτέλεση του μίσθωσης . Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας
που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών
(άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας). 
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5. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή
παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της Δ.ΥΠ.Α .

6.  Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  η εν  λόγω μίσθωση θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με τους όρους και
προϋποθέσεις  της  πρόσκλησης,  της  σύμβασης  και  της  προσφοράς  του  ή  όπως  αυτές  θα
υποδειχθούν από την Αναθέτουσα Αρχή. 

7.  Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο σε οποιονδήποτε τρίτο των υποχρεώσεων και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη Σύμβαση, την οποία θα συνάψει με την  Δ.ΥΠ.Α., εκτός του
ληξιπρόθεσμου μέρους της αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Δ.Σ. της  Δ.ΥΠ.Α  να
εκχωρήσει σε Τράπεζα της επιλογής του.

8. Ο  ΑΝΑΔΟΧΟΣ  πρέπει  να  συμμορφώνεται  με  τις  διατάξεις  της  ελληνικής  και  ευρωπαϊκής
νομοθεσίας ως προς την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που περιέρχονται σε γνώση
του στο πλαίσιο της παρούσας σύμβασης

9. Κατά  την  εκτέλεση  της  σύμβασης  ο  ανάδοχος  τηρεί  τις  υποχρεώσεις  στους  τομείς  του
περιβαλλοντικού,  κοινωνικοασφαλιστικού  και  εργατικού  δικαίου,  που  έχουν  θεσπιστεί  με  το
δίκαιο της Ενωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και  εργατικού δίκαιο,  οι  οποίες  απαριθμούνται  στο  Παράρτημα Χ του
Προσαρτήματος Α΄  του ν.  4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο
ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις
αρμόδιες  δημόσιες  αρχές  και  υπηρεσίες  που  ενεργούν  εντός  των  ορίων  της  ευθύνης  και  της
αρμοδιότητάς τους.

Άρθρο 6

ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΙΜΗΜΑΤΟΣ -ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος  θα πραγματοποιείται κάθε μήνα και στο τέλος αυτού μετά

την προσκόμιση της μηνιαίας βεβαίωσης παραλαβής των υπηρεσιών  από το Εκπαιδευτικό Κέντρο

Επαγγελματικής Κατάρτισης Εφήβων και Νέων με Ειδικές Ανάγκες Θεσσαλονίκης (Ε.Κ.Ε.Κ ΑμεΑ

Θεσσαλονίκης) για την πιστή τήρηση των όρων της σύμβασης. 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο πληρωμής &

σε χρόνο προσδιοριζόμενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για την έκδοση των σχετικών

χρηματικών ενταλμάτων (άρθρο 200 παρ. 5 του Ν. 4412/16) .   

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ βαρύνεται με τις νόμιμες κρατήσεις και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2198/94

άρθρο 24 (ΦΕΚ 43/22-3-1994) θα γίνει παρακράτηση φόρου εισοδήματος 8% επί της καθαρής

αξίας του τιμολογίου, για την οποία θα δοθεί βεβαίωση από την αρμόδια Υπηρεσία της Δ.ΥΠ.Α,  η

οποία θα χρησιμοποιηθεί από τον ΑΝΑΔΟΧΟ κατά την υποβολή της ετήσιας φορολογικής δήλωσης

του. Από τους λογαριασμούς που είναι προς εξόφληση η Δ.ΥΠ.Α  μπορεί να παρακρατήσει κάθε

προς αυτόν οφειλή του Αναδόχου που απορρέει  από την παρούσα σύμβαση.  Η οποιαδήποτε

έλλειψη  δικαιολογητικών  ή  μη  σωστή  συμπλήρωση  ή  η  ασυμφωνία  του  λογαριασμού  θα

συνεπάγεται την αναστολή της εξόφλησης των λογαριασμών. Η Δ.ΥΠ.Α  δικαιούται να αναζητήσει

από τον ανάδοχο τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα σε αυτόν ποσά.   
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Επίσης   τον   Ανάδοχο  βαρύνουν  οι  υπέρ  τρίτων  κρατήσεις,  ως  και  κάθε  άλλη  επιβάρυνση,

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

υπηρεσίας  στον  τόπο  και  με  τον  τρόπο  που  προβλέπεται  στα  έγγραφα  της  σύμβασης.  Ιδίως

βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:  

α) Κράτηση  0,07 % η οποία υπολογίζεται επί της αξίας , εκτός ΦΠΑ, της αρχικής,  καθώς και κάθε

συμπληρωματικής  σύμβασης . Το ποσό θα παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα

και  για  λογαριασμό  της  Ενιαίας  Ανεξάρτητης  Αρχής  Δημόσιων  Συμβάσεων  (άρθρο  4  Ν.

4013/2011). 

β)Κράτηση  ύψους  0,02%  υπέρ   της  ανάπτυξης  και  συντήρησης  του  ΟΠΣ  ΕΣΗΔΗΣ,   οποία

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης.

Το ποσό αυτό παρακρατείται  σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και  για

λογαριασμό του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης , σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36

του ν. 4412/2016

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

κρατήσεων  της αρχικής καθώς και κάθε συμπληρωματικής  σύμβασης. Το ποσό της κράτησης θα

παρακρατηθεί  από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό της  Αρχής Εξέτασης

Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)  (άρθρο 350 Ν. 4412/2016).

Οι  υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και

στην επ΄ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 

Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0815 του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2022-2023 .

Άρθρο 7

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ –ΕΥΘΥΝΗ – ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ 

1. Καθ΄όλη τη  διάρκεια εκτέλεσης   της σύμβασης,  ο  Ανάδοχος  υποχρεούται  να  συνεργάζεται

στενά με την  Δ.ΥΠ.Α.και να λαμβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις τις σχετικά με την

εκτέλεση της. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι πλήρως και αποκλειστικά μόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας

νομοθεσίας ως προς το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό και τους συνεργάτες του, ενόψει

της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων της Σύμβασης. 

3. Η  Δ.ΥΠ.Α.  απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατυχήματα ή από κάθε

άλλη  αιτία κατά την εκτέλεση του μίσθωσης . Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας

που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται μόνος ο Ανάδοχος προς αποκατάστασή της.

4. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι δεν θα απασχολήσει ή θα εκμεταλλευθεί ανήλικους κάτω των 15 ετών

(άρθρα 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας). 

5. Ο  Ανάδοχος  οφείλει  να  ενεργεί  με  επιμέλεια  και  φροντίδα,  ώστε  να  εμποδίζει  πράξεις  ή

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο προς το συμφέρον της Δ.ΥΠ.Α.

6. Ο Ανάδοχος εγγυάται ότι  η εν λόγω μίσθωση θα  εκτελεσθεί  σύμφωνα με τους όρους και

προϋποθέσεις  της  Διακήρυξης,  της  σύμβασης  και  της  προσφοράς  του  ή  όπως  αυτές  θα

υποδειχθούν από την Δ.ΥΠ.Α . 
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Άρθρο 8

   ΕΚΠΤΩΣΗ  

Ο ανάδοχος, με την επιφύλαξη της συνδρομής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά έκ-

πτωτος από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις

συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής,

που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική

προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων

Στην περίπτωση αυτή του κοινοποιείται ειδική όχληση, η οποία περιλαμβάνει συγκεκριμένη περι-

γραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρ-

φωσή του, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη των δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία

που τεθεί με την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συμμορφωθεί, κηρύσσεται αιτιολογημένα έκ-

πτωτος μέσα σε τριάντα (30) ημέρες από την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσμίας συμμόρ-

φωσης. 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την σύμβαση, επιβάλλεται, μετά από κλήση του για

παροχή εξηγήσεων, η  ολική κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύμβασης,

 9Άρθρο
 ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ

Οι ποινικές ρήτρες ορίζονται ως εξής :

 Στην περίπτωση της μη εκτέλεσης της σύμβασης 10% επί του συνολικού μισθώματος.

 Για την περίπτωση που δεν εκτελεστεί ένα δρομολόγιο πρωινό ή μεσημβρινό η ποινική  ρήτρα

ορίζεται στο ημερήσιο μίσθωμα προσαυξημένο κατά 25%, εάν δεν εκτελεστούν δύο δρομολόγια

μέσα σε μία μέρα η ποινική ρήτρα διπλασιάζεται κ.ο.κ.

 Στην περίπτωση που δεν τηρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές του λεωφορείου  που αναφέρο-

νται στην πρόσκληση η ρήτρα ορίζεται στο ημερήσιο μίσθωμα προσαυξημένο κατά 25%. 

 Στην  περίπτωση μη  έγκαιρης  εκτέλεσης  δρομολογίου  λόγω καθυστερήσεως ενάρξεώς του

(από 10΄λεπτά μέχρι 30΄ λεπτά  της ώρας) που οφείλεται σε υπαιτιότητα του αναδόχου  η ποινική

ρήτρα ορίζεται στο 1/3 του ημερήσιου μισθώματος. Για περισσότερο από 30΄ λεπτά  της ώρας θε-

ωρείται ότι δεν εκτελέστηκε το δρομολόγιο και  η ποινική ρήτρα ορίζεται στο ποσόν του ημερή-

σιου μισθώματος 

 Σε περίπτωση επανάληψης της μη εκτέλεσης δρομολογίου εντός του ιδίου μηνός, τότε θα

προσαυξάνεται η ποινική ρήτρα κατά 10% κάθε φορά. 

Η Δ.ΥΠ.Α. σε περίπτωση επανειλημμένων παραβάσεων των υποχρεώσεων του μεταφορέα, εκτός

από την επιβολή των παραπάνω ποινικών ρητρών, μπορεί να λύσει την σύμβαση με υπαιτιότητα

του μεταφορέα.

Η Δ.ΥΠ.Α    έχει  το  δικαίωμα  να  κηρύξει,  αζημίως  για  αυτόν,  έκπτωτο  τον  ΑΝΑΔΟΧΟ,  αν  δεν

εκπληρώνει  ή  εκπληρώνει  πλημμελώς  τις  συμβατικές  του  υποχρεώσεις  ή  παραβιάζει  κατ’

εξακολούθηση ουσιώδεις  όρους  της παρούσας σύμβασης,  εφόσον μετά από δύο τουλάχιστον

διαδοχικές σχετικές έγγραφες επισημάνσεις της Δ.ΥΠ.Α , δε συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του.
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 10Άρθρο
ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ

Καθ’  όλη  τη  διάρκεια  της  Σύμβασης,  αλλά  και  μετά  την  λήξη  ή  λύση  αυτής,  ο  Ανάδοχος

υποχρεούται  να  τηρήσει  εμπιστευτικές  και  να  μη  γνωστοποιήσει  σε  οποιονδήποτε  τρίτο,

οποιαδήποτε έγγραφα ή πληροφορίες που θα περιέλθουν σε γνώση του κατά την εκτέλεση των

υπηρεσιών και την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. 

Άρθρο 11

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

Τα  συμβαλλόμενα  μέρη  δεν  ευθύνονται  για  τη  μη  εκπλήρωση  των  συμβατικών  τους

υποχρεώσεων, στο μέτρο που η αδυναμία εκπλήρωσης οφείλεται σε περιστατικά ανωτέρας βίας. 

Ο Ανάδοχος, επικαλούμενος υπαγωγή της αδυναμίας εκπλήρωσης υποχρεώσεών του σε γεγονός

που εμπίπτει στην έννοια της ανωτέρας βίας, οφείλει να γνωστοποιήσει και επικαλεσθεί προς την

Δ.ΥΠ.Α.   τους  σχετικούς  λόγους  και  περιστατικά  εντός  αποσβεστικής  προθεσμίας  είκοσι  (20)

ημερών από τότε που συνέβησαν, προσκομίζοντας τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Η Δ.ΥΠ.Α.

αποφασίζει μετά από γνωμοδότηση του αρμόδιου για αυτό οργάνου. 

Μόνο η έγγραφη αναγνώριση από την Δ.ΥΠ.Α.  της ανώτερης βίας που επικαλείται ο Ανάδοχος τον

απαλλάσσει από τις συνέπειες της εκπρόθεσμης ή μη κατάλληλα εκπλήρωσης της υπηρεσίας. 

 12Άρθρο
ΕΚΧΩΡΗΣΗ 

Απαγορεύεται  η  εκχώρηση από  τον  Ανάδοχο  σε  οποιονδήποτε  τρίτο  των  υποχρεώσεων  και
δικαιωμάτων που απορρέουν από τη παρούσα σύμβαση, εκτός του ληξιπρόθεσμου μέρους της
αμοιβής του, το οποίο μπορεί με έγκριση του Δ.Σ.   της Δ.ΥΠ.Α  να εκχωρήσει σε Τράπεζα της
επιλογής του.

Άρθρο 13

ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ έχει καταθέσει την υπ’ αριθ. …………………. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης των

όρων της σύμβασης της Τράπεζας ……………….. ισχύος……………., το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε

ποσοστό  4%  της  συνολικής  συμβατικής  αξίας  της  μίσθωσης,  μη  συμπεριλαμβανομένου  του

Φ.Π.Α., ήτοι εγγυητική επιστολή ποσού € …………………… σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθ.

……/2022 Διακήρυξη. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον ΑΝΑΔΟΧΟ, μετά την  ολοκλήρωση  της μίσθωσης,

από την Δ.ΥΠ.Α  και την εκκαθάριση του συνόλου των απαιτήσεων από τα εδώ συμβαλλόμενα

μέρη.

Άρθρο 14

ΤΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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Η παρούσα σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα δια-

δικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 4.5

της Διακήρυξης.

Τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης γίνεται  μόνον με μεταγενέστερη γραπτή και

ρητή συμφωνία των μερών και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 132 του ν.4412/2016.

Άρθρο 15

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ  

Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί, όταν παραληφθούν οριστικά, ποσοτικά και ποιοτικά

οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν, όταν αποπληρωθεί το συμβατικό τίμημα και εκπληρωθούν και οι

τυχόν λοιπές συμβατικές ή νόμιμες υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και όταν

αποδεσμευθούν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα στη σύμβαση. 

Άρθρο 16

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Η Δ.ΥΠ.Α.  μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζονται στο άρθρο 4.6 της Διακήρυξης, να καταγγεί -

λει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της.

 17Άρθρο
ΠΛΗΡΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑ 

Ρητά συμφωνείται ότι η παρούσα σύμβαση καθώς και όλα τα Παραρτήματα που επισυνάπτονται

και  αποτελούν  αναπόσπαστο  τμήμα  αυτής,  συνιστούν  την  πλήρη  συμφωνία  των  μερών  και

υπερισχύουν κάθε άλλης προηγούμενης συμφωνίας, συμπληρωματικής ή παράλληλης, γραπτής ή

προφορικής ή δήλωσης γραπτής ή προφορικής των μερών. 

Άρθρο 18

ΙΣΧΥΟΝ ΔΙΚΑΙΟ 

Η  παρούσα  σύμβαση  καθώς  και  κάθε  διαφορά  που  απορρέει  από  αυτήν  διέπεται  από  τις

διατάξεις του Ελληνικού Δικαίου.

Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή

την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ αφορμής αυτής, ο ΟΑΕΔ και ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ καταβάλλουν κάθε

προσπάθεια για τη φιλική επίλυσή τους,  σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και  των

χρηστών συναλλακτικών ηθών.

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης, κάθε διαφορά που προκύπτει αναφορικά με την ερμηνεία, και/
ή το κύρος και/ή  την εκτέλεση της παρούσας, ή εξ αφορμής της,  επιλύονται σύμφωνα με το άρ-
θρο 5.4. της Διακήρυξης. 

Άρθρο 19
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
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Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ’ αριθ. ……/……. Διακήρυξης, όπως και οι όροι της Τεχνικής

και  Οικονομικής  Προσφοράς  του  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  που  όλα  επισυνάπτονται  στην  παρούσα  ως

Παραρτήματα και αποτελούν αναπόσπαστα τμήματα αυτής.

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε τέσσερα (4)  όμοια πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε

και υπογράφηκε ως ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ Δ.ΥΠ.Α.                                                                         ΓΙΑ  TON ‘’ANAΔΟΧΟ’’
……………………………..                                                             ………………………………………..
Ο  Προϊστάμενος της Περ/κής Δ/νσης
Κ.& Δ. Μακεδονίας  

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α: Διακήρυξη υπ’ αριθ. …./2022
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β: Τεχνική Προσφορά και Οικονομική Προσφορά του Αναδόχου 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ:  ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ - ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης της
σύμβασης  δεν  ενήργησα/ενεργήσαμε  αθέμιτα,  παράνομα  ή  καταχρηστικά  και  ότι  θα
εξακολουθήσω/ουμε  να  ενεργώ/ούμε  κατ’  αυτόν  τον  τρόπο  κατά  το  στάδιο  εκτέλεσης  της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής. 
Ειδικότερα ότι:
1)  δεν  διέθετα/διαθέταμε  εσωτερική πληροφόρηση,  πέραν  των  στοιχείων που περιήλθαν  στη
γνώση  και  στην  αντίληψη  μου/μας  μέσω  των  εγγράφων  της  σύμβασης  και  στο  πλαίσιο  της
συμμετοχής  μου/μας  στη  διαδικασία  σύναψης  της  σύμβασης  και  των  προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης των
προσφορών,  είτε  ατομικώς είτε  σε  συνεργασία με  τρίτους,  κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο του
ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά
τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή υπηρεσίες που
αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά τη
λήξη  της  σύμβασης,  άμεσα  ή  έμμεσα,  οποιαδήποτε  υλική  εύνοια,  δώρο  ή  αντάλλαγμα  σε
υπαλλήλους  ή  μέλη  συλλογικών  οργάνων  της  αναθέτουσας  αρχής,  καθώς  και  συζύγους  και
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως
και  τέταρτου  βαθμού  ή  συνεργάτες  αυτών  ούτε  χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε  ή  θα
χρησιμοποιήσω/ χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά στα
προαναφερόμενα πρόσωπα.
5)  δεν  θα  επιχειρήσω/ουμε   να  επηρεάσω/ουμε  με  αθέμιτο  τρόπο  τη  διαδικασία  λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,  ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες  οι
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οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’ όλη τη
διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6)   δεν  έχω/ουμε  προβεί  ούτε  θα  προβώ/ούμε,  άμεσα  (ο  ίδιος)  ή  έμμεσα  (μέσω  τρίτων
προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί και
δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά (πράξη ή
παράλειψη)]  που  έχει  ως  στόχο  την  παραπλάνηση  [/εξαπάτηση]  οποιουδήποτε  προσώπου  ή
οργάνου  της  αναθέτουσας  αρχής  εμπλεκομένου  σε  οποιαδήποτε  διαδικασία  σχετική  με  την
εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης και παραλαβής), την
απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και την αθέμιτη απόσπαση από
αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών
υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή
απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή
όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7)   ότι  θα  απέχω/ουμε  από  οποιαδήποτε  εν  γένει  συμπεριφορά  που  συνιστά  σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μου-μας, 
8)  ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση μου/μας,
οποιαδήποτε  κατάσταση  (ακόμη  και  ενδεχόμενη)  σύγκρουσης  συμφερόντων  (προσωπικών,
οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων, συμπεριλαμβανομένων και
αντικρουόμενων  επαγγελματικών  συμφερόντων)  μεταξύ  των  νομίμων  ή  εξουσιοδοτημένων
εκπροσώπων  μου-μας,  υπαλλήλων  ή  συνεργατών  μου-μας  που  χρησιμοποιούνται  για  την
εκτέλεση  της  σύμβασης  (συμπεριλαμβανομένων  και  των  υπεργολάβων  μου)  με  μέλη  του
προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται  καθ’  οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία
εκτέλεσης  της  σύμβασης  ή/και  μπορούν  να  επηρεάσουν  την  έκβαση  και  τις  αποφάσεις  της
αναθέτουσας  αρχής  περί  την  εκτέλεσή  της,  συμπεριλαμβανομένων  των  μελών  των
αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής
της  ή/και  των  συζύγων  και  συγγενών  εξ  αίματος  ή  εξ  αγχιστείας,  κατ’  ευθεία  μεν  γραμμή
απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε
και εάν η κατάσταση αυτή σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της
σύμβασης και μέχρι τη λήξη της. 
Υπογραφή/Σφραγίδα
Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης)
 ή το νομικό πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................»,
που  εδρεύει  ......................................  (.  ΑΦΜ:.....................,  ΔΟΥ:  .................,  Τ.Κ.  ....................,
νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον ......................................... 
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