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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ∆ΣΑ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.)

Επωνυµία

Περιφέρεια
∆υτικής Μακεδονίας
Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας

Ταχυδροµική διεύθυνση

Πτολεµαίων 1

Πόλη

Φλώρινα

Ταχυδροµικός Κωδικός

53100

Χώρα

Ελλάδα

Κωδικός ΝUTS

EL533

Τηλέφωνο

2385350504

Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο

x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr

Αρµόδιος για πληροφορίες

Γενική ∆ιεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

–

Για τους όρους της ∆ιακήρυξης Χρήστος
Κωνσταντινίδης τηλ. 2385350504. Για τα
δροµολόγια µεταφοράς µαθητών Στέφανος
Χρόνης τηλ. 2385350541
www.pdm.gov.gr
https://florina.pdm.gov.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι Περιφέρεια (Π.Ε. Φλώρινας), αποτελεί «µη κεντρική αναθέτουσα αρχή» και ανήκει
στην Γενική Κυβέρνηση – Υποτοµέας Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ).
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η κύρια δραστηριότητα της Αναθέτουσας Αρχής είναι «Γενικές δηµόσιες υπηρεσίες».
Στοιχεία Επικοινωνίας
α) Τα έγγραφα της σύµβασης για το παρόν ∆ΣΑ είναι διαθέσιµα για ελεύθερη, πλήρη, άµεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση µέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
β)
Οι
προσφορές
πρέπει
να
υποβάλλονται
ηλεκτρονικά
στην
διεύθυνση:
www.promitheus.gov.gr
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιµες από :
Την ∆/νση ∆ιοικητικού - Οικονοµικού Τµήµα Προµηθειών της Π.Ε. Φλώρινας για τους όρους της ∆ιακήρυξης,
Πτολεµαίων 1, τηλ. 2385050504 ηλεκτρονικό ταχυδροµείο: x.konstantinidis@florina.pdm.gov.gr.
Την ∆/νση Ανάπτυξης, Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης της ΠΕ Φλώρινας για τα
δροµολόγια
µεταφοράς
µαθητών,
Πτολεµαίων
1,
τηλ.
2385350541
ηλεκτρονικό
ταχυδροµείο:
s.chronis@florina.pdm.gov.gr.
δ)
H ηλεκτρονική επικοινωνία απαιτεί την χρήση εργαλείων και συσκευών που δεν είναι γενικώς διαθέσιµα. Η
απεριόριστη, πλήρης, άµεση και δωρεάν πρόσβαση στα εν λόγω εργαλεία και συσκευές είναι δυνατή στην
διεύθυνση (URL) : https://www.pdm.gov.gr ή https://florina.pdm.gov.gr
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1.2

Στοιχεία ∆ιαδικασίας – Χρηµατοδότηση- ∆ιάρκεια Ισχύος ∆ΣΑ

∆ιαδικασία
Η παρούσα διαδικασία αφορά στη δηµιουργία ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών (∆ΣΑ) του άρθρου 33 του Ν.
4412/2016.
Για τη σύναψη των επιµέρους συµβάσεων στο πλαίσιο του ∆ΣΑ, η αναθέτουσα αρχή ακολουθεί τους κανόνες
της κλειστής διαδικασίας, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στην παρούσα.
Η ισχύς του ∆ΣΑ θα διαρκέσει έως την 31-8-2023.
Στους ενδιαφερόµενους ή συµµετέχοντες στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς δεν επιβάλλεται καµία χρέωση
πριν από ή κατά την περίοδο ισχύος του ∆ΣΑ.
Η διαδικασία θα διενεργηθεί µε χρήση της πλατφόρµας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆.Η.Σ.), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr
.
Στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, κάθε αναφορά σε «αίτηση συµµετοχής» νοείται ως αναφορά
στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (εφεξής ΕΕΕΣ).
Χρηµατοδότηση
Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω των
οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, αποκλειστικά
για το σκοπό αυτό (άρ. 8 της αριθµ. 50025/19-9-2018 – Β’ 4217).
Η δαπάνη των επιµέρους συµβάσεων που θα συναφθούν βαρύνει την µε Κ.Α. : 0821 του φορέα 191 σχετική
πίστωση του προϋπολογισµού της Π.Ε. Φλώρινας των οικονοµικών ετών 2021, 2022 και 2023.

1.3

Κατηγορίες ∆ΣΑ - Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου

Αντικείµενο του παρόντος ∆ΣΑ είναι η ανάθεση επιµέρους συµβάσεων παροχής υπηρεσιών µεταφοράς
µαθητών Περιφερειακής Ενότητας Φλώρινας της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας – σύµφωνα µε τα
αναλυτικά αναφερόµενα στο Παράρτηµα Ι της παρούσας.
Οι προς παροχή υπηρεσίες αφορούν τη µίσθωση κατάλληλων µεταφορικών µέσων, δηµόσιας χρήσης, που
πληρούν τους όρους ασφαλείας, για τη µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας, από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και
αντίστροφα, για τα σχολικά έτη 2021 – 2022 και 2022 – 2023.
Οι παρεχόµενες υπηρεσίες κατατάσσονται στον ακόλουθο κωδικό του Κοινού Λεξιλογίου δηµοσίων συµβάσεων
(CPV) : 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών.
Το παρόν ∆ΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών µεταφοράς, µε βάση το απαιτούµενο
µεταφορικό µέσο:
Α. Λεωφορείο - Μικρό Λεωφορείο
Β. Επιβατικό Όχηµα ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) &
Γ. Ειδικά ∆ιαµορφωµένα Οχήµατα
Αιτήσεις συµµετοχής για την εγγραφή στο παρόν ∆ΣΑ µπορούν να υποβάλλονται για µία, περισσότερες ή
όλες τις ως άνω κατηγορίες, εφόσον ο οικονοµικός φορέας πληροί τα απαιτούµενα κριτήρια επιλογής
εκάστης κατηγορίας.
Τα απαιτούµενα κριτήρια µπορεί να πληρούνται είτε µεµονωµένα είτε, σε περίπτωση ένωσης, αθροιστικά
από τα µέλη της ένωσης είτε µε στήριξη σε ικανότητες τρίτων.

Οι επιµέρους συµβάσεις που θα συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ υποδιαιρούνται, ενδεικτικά, ως εξής:

•

ΤΜΗΜΑΤΑ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Χωρικής αρµοδιότητας ∆ήµου Φλώρινας, ∆ήµου Αµυνταίου και ∆ήµου
Πρεσπών: «Λεωφορεία Μικρά και Μεγάλα», ενδεικτικής εκτιµώµενης αξίας 1.197.043,34 ευρώ
πλέον ΦΠΑ 13%,

•

ΤΜΗΜΑ ΜΕ ΜΟ ΝΩΜ ΕΝ ΩΝ ∆ΡΟ ΜΟ ΛΟ Γ ΙΩΝ: «Επιβατικό Όχηµα ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.)» και
Ειδικά διαµορφωµένα οχήµατα, ενδεικτικής εκτιµώµενης αξίας 1.578.174,50 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%,
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όπως αναλυτικά θα καθορισθούν στις προσκλήσεις υποβολής προσφορών για τη σύναψη των επιµέρους
συµβάσεων.
Τα ως άνω τµήµατα δύνανται να τροποποιούνται είτε µε προσθήκη νέων είτε µε επιµέρους τροποποιήσεις ή
κατάργηση δροµολογίων, µε βάση τις ανάγκες που ανακύπτουν, κατά τη διάρκεια ισχύος του ∆ΣΑ, µε την
τήρηση των απαιτούµενων διατυπώσεων δηµοσιότητας και παράταση της καταληκτικής ηµεροµηνίας
υποβολής προσφορών, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στα αρ. 65, 66 και 67 του ν. 4412/2016.
Η συνολική, εκτιµώµενη αξία των συµβάσεων που πρόκειται να συναφθούν στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ
ανέρχεται στο ενδεικτικό ποσό των 3.135.996,16 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13 % (προϋπολογισµός
χωρίς ΦΠΑ: 2.775.217,84 ευρώ, ΦΠΑ : 360.778,32 ευρώ) πλέον δικαιωµάτων προαίρεσης ποσού
1.567.998,08 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 13 %.
Συνολικός εκτιµώµενος
4.703.994,24 ευρώ.

Προϋπολογισµός

µε

∆ικαιώµατα

Προαίρεσης

και

ΦΠΑ

13%:

Αναλυτικά τα δικαιώµατα προαίρεσης αφορούν:
•

∆ικαίωµα προαίρεσης για την τροποποίηση των συµβάσεων (τροποποίηση των υφιστάµενων
δροµολογίων µε µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης) ή
αναθεώρησης τιµών, µε αύξηση φυσικού οικονοµικού αντικειµένου, σε ποσοστό έως 20% επί της
συνολικής εκτιµώµενης αξίας του παρόντος ∆ΣΑ, ήτοι έως 555.043,57 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω
ποσοστό µπορεί να κατανέµεται σε κάθε επιµέρους σύµβαση που θα συναφθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Στάδιο Β της παρούσας και δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% επί της αξίας της
σύµβασης.

•

∆ικαίωµα προαίρεσης 30% επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας του παρόντος ∆ΣΑ, ήτοι έως
832.565,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ που αφορά τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειµένου της
σύµβασης για διάστηµα έως 3 (τρεις) µήνες, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, καθώς
και για την κάλυψη νέων αναγκών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους. Σε
κάθε περίπτωση οι παρατάσεις των επιµέρους συµβάσεων συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσοστό
50% προαιρέσεων και αθροίζονται µε όλα τα προαναφερόµενα δικαιώµατα προαίρεσης.

Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονοµικού αντικειµένου των επιµέρους τµηµάτων θα συνοδεύει την
εκάστοτε κατάθεση πρόσκλησης προσφορών .

1.4

Θεσµικό πλαίσιο

Η δηµιουργία του παρόντος ∆ΣΑ, καθώς και η ανάθεση και εκτέλεση των επιµέρους συµβάσεων διέπονται
από την κείµενη νοµοθεσία και τις, κατ’ εξουσιοδότηση αυτής, εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, όπως
ισχύουν και ιδίως:

- του ν. 4412/2016 (Α' 147) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις
Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)»,

- του ν. 3852/2010 (Α' 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησηςΠρόγραµµα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,

- του πδ 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010 όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 4250/2014 (Α' 74) «∆ιοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νοµικών Προσώπων
και Υπηρεσιών του ∆ηµοσίου Τοµέα-Τροποποίηση ∆ιατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές
ρυθµίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,

- της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρµογή της ελληνικής νοµοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της
16.2.2011 για την καταπολέµηση των καθυστερήσεων πληρωµών στις εµπορικές συναλλαγές»,

- του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόµων για το Ελεγκτικό Συνέδριο»
- του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισµός
των µελών τους µε κλήρωση»,

- του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού
Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων7»,
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- του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραµµα ∆ιαύγεια" και
άλλες διατάξεις»,
- του άρθρου 4 του π.δ. 118/07 (Α΄150),

- του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δηµοσιεύσεων των φορέων του ∆ηµοσίου στο νοµαρχιακό και
τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

- του ν. 3310/2005 (Α' 30) «Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή καταστρατηγήσεων
κατά τη διαδικασία σύναψης δηµοσίων συµβάσεων» για τη διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου
µε τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος 82/1996 (Α' 66)
«Ονοµαστικοποίηση µετοχών Ελληνικών Ανωνύµων Εταιρειών που µετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης
έργων ή προµηθειών του ∆ηµοσίου ή των νοµικών προσώπων του ευρύτερου δηµόσιου τοµέα», της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας µε αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά µε τα
«∆ικαιολογητικά για την τήρηση των µητρώων του ν.3310/2005, όπως τροποποιήθηκε µε το ν.3414/2005»,
καθώς και της απόφασης του Υφυπουργού Οικονοµίας και Οικονοµικών µε αριθµ.1108437/2565/∆ΟΣ/2005
(Β΄ 1590) «Καθορισµός χωρών στις οποίες λειτουργούν εξωχώριες εταιρίε»,

- του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέµενης Αξίας»,
- του ν.2690/1999 (Α' 45) «Κύρωση του Κώδικα ∆ιοικητικής ∆ιαδικασίας και άλλες διατάξεις»
και ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15,

- του π.δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δηµόσια έγγραφα και στοιχεία»,
- του π.δ. 80/2016 (Α΄145) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες»,
- της µε αρ. 57654 (Β’ 1781/23.5.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Ρύθµιση ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ) του Υπουργείου Οικονοµίας και Ανάπτυξης»,

- της µε αρ. 56902/215 (Β' 1924/2.6.2017) Απόφασης του Υπουργού Οικονοµίας και Ανάπτυξης
«Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων
Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)»,

- 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,
Την µε αριθµό. 50025/19.9.2018 Κ.Υ.Α. «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες» (ΦΕΚ τ. Β΄ 4217/26-9-2018) και την υπ΄αρ. 4959/24-1-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου
Εσωτερικών µε θέµα «∆ιευκρινίσεις επί της υπ΄αρ. 50025/19-9-2018 ΚΥΑ για τη Μεταφορά µαθητών
δηµόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»
Την µε αρ. 1842/2020 (Α∆Α: 6ΒΒΦ7ΛΨ-ΜΓΤ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας µε θέµα «Έγκριση Προϋπολογισµού οικονοµικού έτους 2021», µε την οποία
εγκρίθηκε και ο προϋπολογισµός της Π.Ε. Φλώρινας έτους 2021.
Το αριθ. πρωτ. 19655/6-2-2020 έγγραφο της Π.Ε. Φλώρινας προς τους ∆ήµους Φλώρινας, Αµυνταίου και
Πρεσπών για τη δυνατότητα ή µη µεταφοράς µαθητών µε δηµοτικές – δηµόσιες συγκοινωνίες για τα
σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23
Το αριθµ. πρωτ. 3795/28-2-2020 έγγραφο του ∆ήµου Φλώρινας µε το οποίο γίνεται γνωστό ότι ο ∆ήµος
Φλώρινας δεν είναι σε θέση να αναλάβει την µεταφορά µαθητών µε ίδια µέσα γιατί δεν διαθέτει επαρκή
προσωπικό για να επιτελέσει συν των υφιστάµενων υποχρεώσεων και τις µεταφορές και ότι τα
µεταφορικά µέσα που διαθέτει δεν πληρούν τις προδιαγραφές που ορίζει η σχετική Υπουργική Απόφαση
17910/1225/2014 – ΦΕΚ 2129/Β/4-8-2014.
Το αριθµ. πρωτ. 2160/12-2-2020 έγγραφο του ∆ήµου Αµυνταίου µε το οποίο δηλώνεται ότι δεν
λειτουργούν δηµοτικές ή δηµόσιες συγκοινωνίες στην περιοχή του ∆ήµου και δεν µπορούν να αναλάβουν
την εκτέλεση των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών µε ίδια µέσα για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022
και 2022-2023, γιατί ο ∆ήµος δεν διαθέτει µόνιµο προσωπικό µε την απαιτούµενη ειδικότητα (οδηγών
Λεωφορείων ∆Ε).
Το µε αρ. πρ. 333/10-2-2020 έγγραφο του ∆ήµου Πρεσπών, µε το οποίο δηλώνεται ότι δεν υπάρχουν
δηµοτικές συγκοινωνίες και πως ενώ ο ∆ήµος διαθέτει ικανό αριθµό λεωφορείων για πιθανό σχεδιασµό
και υλοποίηση δηµοτικής συγκοινωνίας, δεν διαθέτει ικανό µόνιµο προσωπικό κατηγορίας οδηγών ∆Ε.
Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δυνατότητα µεταφοράς µαθητών µε ιδία µέσα της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 και 2022-2023, όπως βεβαιώνεται µε τo αριθ. πρωτ. 19654/6-22020, έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας, συνεπώς υπάρχει αντικειµενική
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-

-

-

-

-

-

-

αδυναµία µεταφοράς των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε ιδία µέσα της
Περιφέρειας (Περίπτωση Β. του άρθρου 2 της ΚΥΑ 50025/26.9.2018).
Το αριθ. πρωτ. 19651/6-2-2020 έγγραφο της ∆/νσης ∆ιοικητικού-Οικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας προς το
Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φλώρινας µε το οποίο ζητείται να δηλωθεί εάν µπορούν να εκτελεσθούν µε τα
υπάρχοντα δροµολόγια της εταιρίας τα σχεδιαζόµενα από την Π.Ε. Φλώρινας δροµολόγια µεταφοράς
µαθητών για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Τα αριθ. πρωτ. 24878/14-2-2020 και αριθ. πρωτ. 29693/24-2-2020 έγγραφα της ∆/νσης ∆ιοικητικούΟικονοµικού της Π.Ε. Φλώρινας προς το Υπεραστικό ΚΤΕΛ Φλώρινας για παροχή στοιχείων.
Το αριθ. πρωτ. 11/4-3-2020 έγγραφο του Υπεραστικού ΚΤΕΛ Ν. Φλώρινας Α.Ε. µε το οποίο δηλώνεται
ότι η εταιρεία αντιµετωπίζει δυσκολία για τη µεταφορά των µαθητών µε Ε.Μ.∆. και ζητεί από την ΠΕ
Φλώρινας να προχωρήσει στη διαδικασία µεταφοράς µαθητών µε δηµόσια σύµβαση υπηρεσιών
σύµφωνα µε τις προυποθέσεις της ΚΥΑ µε αριθ. 50025/2018.
Το µε αρ. πρ. 38010/9-3-2020 έγγραφο του Αντιπεριφερειάρχη Φλώρινας, µε το οποίο βεβαιώνεται ότι
δεν είναι δυνατή η µεταφορά µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας εκπαίδευσης του νοµού
Φλώρινας µε ίδια µέσα της Π.Ε. Φλώρινας και των ∆ήµων της Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 20202021, 2021-2022 και 2022-2023.
Την αριθ. πρωτ. 38017/9-3-2020 ∆ιαπιστωτική του Αντιπεριφερειάρχη της Π.Ε. Φλώρινας σύµφωνα µε
την οποία δεν υφίσταται δυνατότητα µεταφοράς µαθητών µε ιδία µέσα της Περιφερειακής Ενότητας
Φλώρινας και των ∆ήµων του νοµού Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Την αρ. πρωτ. 39759/11-3-2020 Βεβαίωση του Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας.
Το αριθ πρωτ. 7/14-2-2020 έγγραφο των ΚΤΕΛ Αστικών Φλώρινας µε το οποίο ενηµερώνει τα
δροµολόγια και τις ζώνες που εξυπηρετεί.
Το γεγονός ότι δεν υφίσταται δηµοτική συγκοινωνία στο νοµό Φλώρινας, συνεπώς υπάρχει αντικειµενική
αδυναµία µεταφοράς των µαθητών της Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης µε δηµοτική
συγκοινωνία (Περίπτωση Α. του άρθρου 2 της ΚΥΑ 50025/26.9.2018).
Το πρωτογενές αίτηµα µε αριθ. πρωτ. 29847/24-2-2020 και Α∆ΑΜ: 20REQ006335289 δέσµευσης ποσού
7.800.000,00 € για δαπάνες µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023.
Την αρ. 364/3-3-2020 (Α.∆.Α.: Ψ2Ζ27ΛΨ-1ΧΓ) Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης συνολικού ποσού 7.800.000
ευρώ, για τη διαδικασία διαγωνισµού µεταφοράς µαθητών χωρ. αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας τα
σχολικά έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023 (για το οικ. έτος 2020 ποσό 800.000,00 €, για το οικ.
έτος 2021 ποσό 2.600.000,00 €, για το οικ. έτος 2022 ποσό 2.600.000,00 € και για το οικ. έτος 2023
ποσό 1.800.000,00 €).
Την µε αρ. 102/9-4-2020 (11η συνεδρίαση) Απόφαση του Περιφερειακού Συµβουλίου (Α∆Α :
Ω3947ΛΨ-ΘΦΥ) έγκρισης διενέργειας διαδικασίας διεθνούς ανοικτού δηµόσιου µειοδοτικού διαγωνισµού
(ηλεκτρονικού) µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 20202021, 2021-2022 και 2022-2023 µε τη διαδικασία του ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών κλπ.
Την α/α 2/2020 µε αριθ. πρωτ. 39300/11-3-2020 µε Α∆Α 6ΤΑΡ7ΛΨ-ΖΤ7 και Α∆ΑΜ 20REQ006709353
απόφαση ανάληψης πολυετούς υποχρέωσης για την διαδικασία διενέργειας διαγωνισµού για το έργο
«Μεταφορά Μαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023, ποσού 7.800.000,00 € για το έτος 2020 ποσό 800.000,00 €,
για το έτος 2021 ποσό 2.600.000,00 €, για το έτος 2022 ποσό 2.600.000,00 € και για το έτος 2023 ποσό
1.800.000,00 €.
Την αριθ. 3/81604/16-6-2020 (Α∆ΑΜ: 20PROC006873925) ∆ιακήρυξη διαγωνισµού για το έργο
«Μεταφορά Μαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά
έτη 2020-2021, 2021-2022 και 2022-2023».
Την αριθ. 1065/4-8-2020 Απόφαση της Ο.Ε. (Α∆Α: Ψ6747ΛΨ-ΘΧΓ) έγκρισης του ως άνω (23)
Πρακτικού µε το οποίο εγκρίθηκε α) η µη αποδοχή του συνόλου των αιτήσεων των συµµετεχόντων
οικον. φορέων και β) η επανάληψη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων.

- Την παρ. 1(α) του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016 «1. Η αναθέτουσα αρχή µε ειδικά αιτιολογηµένη

-

απόφασή της, µετά από γνώµη του αρµοδίου οργάνου, µαταιώνει τη διαδικασία σύναψης δηµόσιας
σύµβασης: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω µη υποβολής προσφοράς είτε λόγω
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισµού όλων των προσφερόντων ή
συµµετεχόντων%.».
Την α/α 59/2021 µε αριθ. πρωτ. 356/4-1-2021 µε Α∆Α 6ΖΓΗ7ΛΨ-ΞΜΩ Απόφαση δέσµευσης πίστωσης
συνολικού ύψους 1.120.000,00 € για το έργο «Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης χωρικής
αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το χρονικό διάστηµα 1/1/2021 έως 31/8/2021.
Την Απόφαση δέσµευσης πίστωσης ποσού περιόδου από 1/9/2021 µέχρι 31/12/2021 για το έργο
«Μεταφορά µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπ/σης χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας σχολικού
έτους 2021-22, που θα εκδοθεί στα πλαίσια της ως άνω 2/2020 πολυετούς υποχρέωσης.
Το µε αριθ. πρωτ. 17572/8-2-2021 έγγραφο της ∆/νση Ανάπτυξης ΠΕ Φλώρινας προς την Α/θµια &
Β/θµια Εκπαίδευση Φλώρινας για τον προγραµµατισµό της µεταφοράς µαθητών σχ. έτους 2021-22.
Τα στοιχεία µεταφοράς µαθητών του σχολ. έτους 2020-2021 και του σχολικού έτους 2021-2022.
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- Τον πίνακα των απαιτούµενων δροµολογίων, που εκτιµάται ότι θα γίνουν για την µεταφορά των
µαθητών για το σχολικό έτος 2021-2022, 2022-2023.

- Τα εβδοµαδιαία ∆ελτία Επισκόπησης Τιµών Καυσίµων της Γενικής Γραµµατείας Εµπορίοιυ &
Προστασίας Καταναλωτή.

- Την αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 27815 (ΦΕΚ 1647 Β/3-5-2020) Απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών-

-

-

-

Ανάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη- Εργασίας και Κοινων. Υποθέσεων-ΥγείαςΕσωτερικών-Υποδοµών και Μεταφορών, «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε ιδιωτικές επιχειρήσεις,
δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς
περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Την αριθ. 27731 (ΦΕΚ 1757 Β/7-5-2020) Απόφαση των Υπουργών Ανάπτυξης και ΕπενδύσεωνΠροστασίας του Πολίτη- Παιδείας και Θρησκευµάτων-Εργασίας και Κοινων. Υποθέσεων-ΥγείαςΕσωτερικών-Υποδοµών και Μεταφορών «Μέτρα τήρησης αποστάσεων κατά τις µετακινήσεις των
µαθητών δηµοσίων και ιδιωτικών σχολείων και τροποποίηση των µέτρων προστασίας σε επιβατηγά
οχήµατα δηµόσιας και ιδιωτικής χρήσης».
Την αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 29114 (ΦΕΚ 1780 Β/10-5-2020) Απόφαση των Υπουργών ΟικονοµικώνΑνάπτυξης και Επενδύσεων-Προστασίας του Πολίτη- Παιδείας και Θρησκευµάτων-Εργασίας και Κοινων.
Υποθέσεων-Υγείας-Εσωτερικών-Υποδοµών και Μεταφορών «Κανόνες τήρησης αποστάσεων σε
ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της
Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Το άρθρο 7 της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/Γ.Π. οικ. 32009 (φΕΚ 1988/23-5-2020 Β΄) «Ειδικά µέτρα προστασίας
κατά τη µετακίνηση των µαθητών».

- Το άρθρο 8 της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/ΓΠ οικ. 34781 (ΦΕΚ 2168/4-6-2020 Β΄) «Ειδικά µέτρα προστασίας
κατά τη µετακίνηση των µαθητών».

- Το άρθρο 9 της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/ΓΠ οικ. 42887 (ΦΕΚ 2767/7-7-2020 Β΄) «Ειδικά µέτρα προστασίας
κατά τη µετακίνηση των µαθητών».

- Το άρθρο 9 της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/ΓΠ οικ. 44076 (ΦΕΚ 2798/11-7-2020 Β΄) «Ειδικά µέτρα προστασίας
κατά τη µετακίνηση των µαθητών».

- Το άρθρο 8 της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/ΓΠ. Οικ. 53080 (ΦΕΚ 3611/29-8-2020 Β) «Κανόνες τήρησης
αποστάσεων και άλλα µέτρα προστασίας σε ιδιωτικές επιχειρήσεις, δηµόσιες υπηρεσίες και άλλους
χώρους συνάθροισης κοινού στο σύνολο της Επικράτειας, προς περιορισµό της διασποράς του
κορωνοϊού COVID-19».

- Το άρθρο 21 «Μέτρα προστασίας κατά τη µετακίνηση των µαθητών» της ΚΥΑ µε αριθ. ∆1α/ΓΠ.οικ. 5539
(ΦΕΚ 3780/8-9-2020).

- -Το Ν. 4782/2021 «Εκσυγχρονισµός, απλοποίηση και αναµόρφωση του ρυθµιστικού πλαισίου των
δηµοσίων συµβάσεων, ειδικότερες ρυθµίσεις προµηθειών στους τοµείς της άµυνας και της ασφάλειας
και άλλες διατάξεις για την ανάπτυξη, τις υποδοµές και την υγεία».

- Την αριθµ. 573/20-4-2021 µε Α∆Α 6ΤΥΛ7ΛΨ-∆1Μ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της

-

-

Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας περί έγκρισης διενέργειας διεθνούς ανοικτού µειοδοτικού ηλεκτρονικού
διαγωνισµού, µε την εφαρµογή του ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 για
την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών Α/θµιας και Β/θµιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρµοδιότητας
Π. Ε. Φλώρινας, για τα σχολικά έτη 2021-2022 & 2022-2023, µε κριτήριο την πλέον συµφέρουσα από
οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει της χαµηλότερης τιµής, συνολικού προϋπολογισµού 5.200.000,00
ευρώ περίπου, συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α και δικαιωµάτων προαίρεσης, καθώς και των όρων της
διακήρυξης.
Η αριθ. πρωτ. 402/5-1-2021 µε Α∆Α: ΨΡΚ07ΛΨ-Θ2Ζ Απόφαση Περιφερειάρχη ∆υτικής Μακεδονίας
συγκρότησης Επιτροπής Κρατικών προµηθειών Π.Ε. Φλώρινας.
Το γεγονός ότι στην παρούσα φάση δεν υπάρχει κανένα αίτηµα από µαθητές για επιδότηση.
Το γεγονός ότι για τους ανωτέρω λόγους και επειδή η υποχρέωση της Περιφέρειας για την µεταφορά
των µαθητών είναι νοµοθετηµένη και πλήρως καθορισµένες οι άµεσες ενέργειες για την
πραγµατοποίηση της σύµφωνα µε την ανωτέρω αναφερθείσα ΚΥΑ 50025/26.9.2018 ενώ είναι δεδοµένη
η σηµασία και η κοινωνική διάστασή της.
Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόµων εκδοθέντων κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόµενα στα συµβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και του
συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού
δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται
ρητά παραπάνω.

1.5

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

Ως καταληκτική προθεσµία παραλαβής των αρχικών (που υποβάλλονται για πρώτη φορά στο σύστηµα)
αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ), ορίζεται η 08/06/2021 και ώρα 23:59.
Σελίδα
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Η πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη σύναψη της πρώτης συγκεκριµένης σύµβασης στο πλαίσιο του
παρόντος ∆ΣΑ δεν µπορεί να αποσταλεί πριν την παρέλευση της ως άνω ηµεροµηνίας, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στο Στάδιο Β’ της παρούσας.
Μετά την αποστολή της παραπάνω πρόσκλησης, δεν τίθεται καµία επιπλέον προθεσµία παραλαβής
αιτήσεων συµµετοχής.

1.6
Α.

∆ηµοσιότητα
∆ηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η Προκήρυξη σύµβασης για τη δηµιουργία του παρόντος ∆ΣΑ απεστάλη µε ηλεκτρονικά µέσα για δηµοσίευση
στις 05/05/2021 στην Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Β.

∆ηµοσίευση σε εθνικό επίπεδο

Η προκήρυξη και το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρείται στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο
∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΚΗΜ∆ΗΣ).
Το πλήρες κείµενο της παρούσας ∆ιακήρυξης καταχωρείται και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.:
http://www.promitheus.gov.gr, µε Συστηµικό Αύξοντα Αριθµό : 108676
Προκήρυξη
(περίληψη
της παρούσας
∆ιακήρυξης)
δηµοσιεύεται
και στον
Νοµαρχιακό/Τοπικό Τύπο, σύµφωνα µε το άρθρο 66 του ν. 4412/2016, στις κάτωθι εφηµερίδες:

Ελληνικό

«Ελεύθερο Βήµα της Φλώρινας» (νοµαρχιακή ηµερήσια), «Ηχώ της Φλώρινας» (νοµαρχιακή
εβδοµαδιαία), σύµφωνα µε το άρθρο 66 του Ν. 4412/2016:
Η προκήρυξη (περίληψη της παρούσας ∆ιακήρυξης) όπως προβλέπεται στην περίπτωση 16 της παραγράφου 4
του άρθρου 2 του Ν. 3861/2010, αναρτάται στον ιστότοπο του προγράµµατος «∆ΙΑΥΓΕΙΑ»
http://et.diavgeia.gov.gr/
Η ∆ιακήρυξη καταχωρείται στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL):
https://florina.pdm.gov.gr ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ►ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ και στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας, στη διεύθυνση (URL) www.pdm.gov.gr ► ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΠΟΛΙΤΩΝ ► ΠΡΟΚΗΡΥΞΕΙΣ.
Γ.

Έξοδα δηµοσιεύσεων

Η δαπάνη των δηµοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο βαρύνει την αναθέτουσα αρχή.

1.7

Αρχές εφαρµοζόµενες στη διαδικασία σύναψης

Οι οικονοµικοί φορείς δεσµεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν, κατά την εκτέλεση των επιµέρους συµβάσεων στο πλαίσιο του
παρόντος ∆ΣΑ, εφόσον επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της
περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νοµοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και
εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο Παράρτηµα Χ του Προσαρτήµατος Α του ν. 4412/2016. Η
τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση
των δηµοσίων συµβάσεων και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων
της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους,
β) δεν θα ενεργήσουν αθέµιτα, παράνοµα ή καταχρηστικά καθ΄ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας ανάθεσης,
αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύµβασης, εφόσον επιλεγούν,
γ) λαµβάνουν τα κατάλληλα µέτρα για να διαφυλάξουν την εµπιστευτικότητα των πληροφοριών που έχουν
χαρακτηρισθεί ως τέτοιες.

2.

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

2.1

Γενικές Πληροφορίες

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

1. η αριθµ. 2021/S 090-233199 Προκήρυξη της Σύµβασης, όπως αυτή έχει δηµοσιευτεί στην Επίσηµη
Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
Σελίδα
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2. η παρούσα ∆ιακήρυξη µε τα Παραρτήµατα που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος αυτής
(Παραρτήµατα Ι, ΙΙ, ΙΙI, IV, V & VI),

3. το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης [ΕΕΕΣ],
4. οι συµπληρωµατικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της διαδικασίας, ιδίως σχετικά
µε τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά,

5. το σχέδιο της σύµβασης µε τα Παραρτήµατά της.
2.1.2 Επικοινωνία - Πρόσβαση στα έγγραφα της Σύµβασης
Όλες οι επικοινωνίες σε σχέση µε τα βασικά στοιχεία της διαδικασίας σύναψης της σύµβασης, καθώς και
όλες οι ανταλλαγές πληροφοριών, ιδίως η ηλεκτρονική υποβολή, εκτελούνται µε τη χρήση της πλατφόρµας
του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (ΕΣΗ∆ΗΣ), η οποία είναι προσβάσιµη µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

2.1.3 Παροχή ∆ιευκρινίσεων
Αιτήµατα διευκρινίσεων από ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς, κατά την περίοδο υποβολής των
αρχικών αιτήσεων συµµετοχής, υποβάλλονται µέχρι το ήµισυ του χρονικού διαστήµατος από την αποστολή
της προκήρυξης σύµβασης στην ΕΕΕΕ έως την καταληκτική προθεσµία υποβολής των αρχικών αιτήσεων
συµµετοχής του άρθρου 1.5 της παρούσας, ήτοι µέχρι την 22/5/2021, και απαντώνται το αργότερο έξι (6)
ηµέρες πριν την λήξη αυτής.
Λοιπά αιτήµατα παροχής διευκρινίσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος του ∆ΣΑ υποβάλλονται οποτεδήποτε
από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς και απαντώνται το αργότερο δέκα (10) ηµέρες από την
υποβολή τους.
Τα σχετικά αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στο δικτυακό τόπο του ∆ΣΑ µέσω
της ∆ιαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.
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Αιτήµατα παροχής συµπληρωµατικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται από εγγεγραµµένους
στο σύστηµα οικονοµικούς φορείς, δηλαδή από εκείνους που διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους
έχουν χορηγηθεί (όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) και απαραίτητα το ηλεκτρονικό αρχείο µε το κείµενο
των ερωτηµάτων είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο. Αιτήµατα παροχής διευκρινήσεων που υποβάλλονται
είτε µε άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ηλεκτρονικά υπογεγραµµένο, δεν
εξετάζονται.

2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύµβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Τυχόν προδικαστικές προσφυγές
υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.

Οι αιτήσεις συµµετοχής, οι προσφορές και τα περιλαµβανόµενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην
ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά
δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε µε
το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην
ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσηµη µετάφρασή τους
στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δηµόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρµόζεται η Συνθήκη της
Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε µε το ν. 1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα
συνοδεύονται από µετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωµένη είτε από πρόσωπο αρµόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νοµοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόµο αρµόδιο της χώρας στην οποία έχει
συνταχθεί το έγγραφο.
Ενηµερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα -εταιρικά ή µη- µε ειδικό τεχνικό περιεχόµενο µπορούν
να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από µετάφραση στην ελληνική.
Κάθε µορφής επικοινωνία µε την αναθέτουσα αρχή, καθώς και µεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται
υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.

2.2

∆ικαίωµα Συµµετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 ∆ικαίωµα συµµετοχής
1. ∆ικαίωµα συµµετοχής στην παρούσα διαδικασία εγγραφής σε µία ή περισσότερες κατηγορίες του
παρόντος ∆ΣΑ έχουν φυσικά ή νοµικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων, τα µέλη
αυτών, που είναι εγκατεστηµένα σε:
α) κράτος-µέλος της Ένωσης,
β) κράτος-µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Σ∆Σ, στο βαθµό που η υπό ανάθεση δηµόσια
σύµβαση καλύπτεται από τα Παραρτήµατα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σηµειώσεις του σχετικού µε την
Ένωση Προσαρτήµατος I της ως άνω Συµφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει
διµερείς ή πολυµερείς συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων.

2. Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων, συµπεριλαµβανοµένων και των προσωρινών συµπράξεων, δεν
απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριµένη νοµική µορφή για την υποβολή αίτησης συµµετοχής. H αναθέτουσα
αρχή διατηρεί το δικαίωµα να υποχρεώσει την επιλεγείσα ένωση να περιβληθεί συγκεκριµένης νοµικής
µορφής, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία
για την ικανοποιητική εκτέλεση της σύµβασης.

3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονοµικών φορέων, όλα τα µέλη της ευθύνονται
έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συµµετοχής για την εγγραφή στο ∆ΣΑ
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ
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2.2.3 Λόγοι αποκλεισµού
Αποκλείεται από τη συµµετοχή στην παρούσα διαδικασία οικονοµικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο
πρόσωπό του (εάν πρόκειται για µεµονωµένο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα µέλη του (εάν
πρόκειται για ένωση οικονοµικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:

2.2.3.1

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

λόγους:
α) συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο
2008/841/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέµηση του οργανωµένου
εγκλήµατος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύµβασης περί της καταπολέµησης της διαφθοράς στην
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-µελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της
25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/∆ΕΥ του Συµβουλίου
της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέµηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τοµέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003,
σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείµενη νοµοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονοµικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών
συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε µε το ν.
2803/2000 (Α΄ 48),
δ) τροµοκρατικά εγκλήµατα ή εγκλήµατα συνδεόµενα µε τροµοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται,
αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/∆ΕΥ του Συµβουλίου της 13ης Ιουνίου
2002, για την καταπολέµηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια
ή απόπειρα διάπραξης εγκλήµατος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ή χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας, όπως αυτές
ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 26ης
Οκτωβρίου 2005, σχετικά µε την πρόληψη της χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη
νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες και τη χρηµατοδότηση της τροµοκρατίας (ΕΕ L 309
της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),
στ) παιδική εργασία και άλλες µορφές εµπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και
την καταπολέµηση της εµπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυµάτων της, καθώς και για την
αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/∆ΕΥ του Συµβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η
οποία ενσωµατώθηκε στην εθνική νοµοθεσία µε το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε αµετάκλητη
καταδικαστική απόφαση είναι µέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία
εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (IKE), η υποχρέωση του προηγούµενου εδαφίου αφορά στους
διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), η εν λόγω υποχρέωση αφορά στον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο,
καθώς και σε όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισµών, η εν λόγω υποχρέωση αφορά στα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νοµικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούµενων εδαφίων αφορά
στους νόµιµους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισµού δεν έχει
καθοριστεί µε αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ηµεροµηνία της
καταδίκης µε αµετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο οικονοµικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση µε
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ, σύµφωνα µε διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ή την εθνική
νοµοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι ο οικονοµικός φορέας έχει
αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο οικονοµικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική
ασφάλιση.
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∆εν αποκλείεται ο οικονοµικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους
φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συµπεριλαµβανοµένων, κατά περίπτωση, των
δεδουλευµένων τόκων ή των προστίµων είτε υπαγόµενος σε δεσµευτικό διακανονισµό για την καταβολή
τους.
γ) Η Αναθέτουσα αρχή γνωρίζει ή µπορεί να αποδείξει µε τα κατάλληλα µέσα ότι έχουν επιβληθεί σε βάρος
του οικονοµικού φορέα, µέσα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής της
αίτησης συµµετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του
Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύµφωνα
µε την υπουργική απόφαση 2063/∆1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ
υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο
(2) πράξεις επιβολής προστίµου από τα αρµόδια ελεγκτικά όργανα του Σώµατος Επιθεώρησης Εργασίας για
παραβάσεις της εργατικής νοµοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν
αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσµευτική ισχύ.

2.2.3.3
α) Κατ’ εξαίρεση, δεν αποκλείονται για τους λόγους των ανωτέρω παραγράφων, εφόσον συντρέχουν
επιτακτικοί λόγοι δηµοσίου συµφέροντος που σχετίζονται µε την οµαλή, ασφαλή και έγκαιρη εκτέλεση του
έργου της µεταφοράς µαθητών χωρικής αρµοδιότητας της Π.Ε. Φλώρινας.
β) Κατ' εξαίρεση, επίσης, ο οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισµός, σύµφωνα µε την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν µόνο µικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονοµικός φορέας ενηµερώθηκε σχετικά µε το
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει µέτρα, σύµφωνα
µε το τελευταίο εδάφιο της παρ. 2 του άρθρου 73 ν. 4412/2016, πριν από την υποβολή αίτησης συµµετοχής.

2.2.3.4. Αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία οικονοµικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες
καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016,
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τελεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε
ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου. Η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε µία εκ των
καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεικνύει ότι ο εν λόγω
φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα µέτρα για
τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συµπέρασµα ότι ο οικονοµικός φορέας συνήψε
συµφωνίες µε άλλους οικονοµικούς φορείς µε στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισµού,
δ) εάν µία κατάσταση σύγκρουσης συµφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του ν. 4412/2016 δεν
µπορεί να θεραπευθεί αποτελεσµατικά µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,
(ε) εάν µία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισµού από την πρότερη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα
κατά την προετοιµασία της διαδικασίας σύναψης σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 48 του ν.
4412/2016, δεν µπορεί να θεραπευθεί µε άλλα, λιγότερο παρεµβατικά µέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαµβανόµενη πληµµέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης
στο πλαίσιο προηγούµενης δηµόσιας σύµβασης, προηγούµενης σύµβασης µε αναθέτοντα φορέα ή
προηγούµενης σύµβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσµα την πρόωρη καταγγελία της
προηγούµενης σύµβασης, αποζηµιώσεις ή άλλες παρόµοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται
για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισµού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, έχει
αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται
κατ’ εφαρµογή του άρθρου 2.2.9.2 της παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει µε αθέµιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής,
να αποκτήσει εµπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του αποφέρουν αθέµιτο πλεονέκτηµα στη
διαδικασία σύναψης σύµβασης ή να παράσχει εξ αµελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να
επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισµό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα, το οποίο θέτει εν αµφιβόλω την ακεραιότητά του.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισµού δεν έχει καθοριστεί µε
αµετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ηµεροµηνία του σχετικού γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να µην αποκλείει έναν οικονοµικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται σε µια εκ των
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 4, υπό την προϋπόθεση ότι αποδεδειγµένα ο εν
λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύµβαση, λαµβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα
µέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηµατικής του λειτουργίας.

2.2.3.5. Αποκλείεται, επίσης, οικονοµικός φορέας από την παρούσα διαδικασία, εάν συντρέχουν οι
προϋποθέσεις εφαρµογής της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 3310/2005, όπως ισχύει (αµιγώς εθνικός λόγος
αποκλεισµού).
2.2.3.6. Ο οικονοµικός φορέας αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύµβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω πράξεων ή
παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε µία από τις ως άνω περιπτώσεις.

2.2.3.7. Οικονοµικός φορέας που εµπίπτει σε µια από τις καταστάσεις που αναφέρονται στις παραγράφους
2.2.3.1, 2.2.3.2.(γ) και 2.2.3.4 µπορεί να προσκοµίζει στοιχεία προκειµένου να αποδείξει ότι τα µέτρα που
έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισµού
(αυτoκάθαρση). Εάν τα στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονοµικός φορέας δεν αποκλείεται από τη
διαδικασία σύναψης σύµβασης. Τα µέτρα που λαµβάνονται από τους οικονοµικούς φορείς αξιολογούνται σε
συνάρτηση µε τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού αδικήµατος ή του παραπτώµατος.
Αν τα µέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον οικονοµικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής.
Οικονοµικός φορέας που έχει αποκλειστεί, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις, µε τελεσίδικη απόφαση, σε
εθνικό επίπεδο, από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύµβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δεν
µπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισµού που ορίζεται στην εν
λόγω απόφαση.

2.2.3.8. Η απόφαση για την διαπίστωση της επάρκειας ή µη των επανορθωτικών µέτρων κατά την
προηγούµενη παράγραφο εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις παρ. 8 και 9 του άρθρου 73 του ν.
4412/2016.
2.2.3.9. Οικονοµικός φορέας, στον οποίο έχει επιβληθεί, µε την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74
του ν. 4412/2016, η ποινή του αποκλεισµού αποκλείεται αυτοδίκαια και από την παρούσα διαδικασία.
Κριτήρια Επιλογής

2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελµατικής δραστηριότητας
Οι οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη παρούσα διαδικασία απαιτείται να ασκούν επαγγελµατική
δραστηριότητα συναφή µε το αντικείµενο της σύµβασης για το οποίο αιτούνται την εγγραφή στο ∆ΣΑ.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραµµένοι σε ένα από τα επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής
τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτηµα XI του Προσαρτήµατος Α΄ του
ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση οικονοµικών φορέων εγκατεστηµένων σε κράτος
Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει στη Σ∆Σ, ή σε
προηγούµενη περίπτωση και έχουν συνάψει διµερείς ή πολυµερείς
διαδικασιών ανάθεσης δηµοσίων συµβάσεων, απαιτείται να
επαγγελµατικά ή εµπορικά µητρώα.

µέλος του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού
τρίτες χώρες που δεν εµπίπτουν στην
συµφωνίες µε την Ένωση σε θέµατα
είναι εγγεγραµµένοι σε αντίστοιχα

Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς απαιτείται:
α) τα φυσικά πρόσωπα - οδηγοί /ατοµικές επιχειρήσεις, να είναι κάτοχοι ειδικής κάρτας (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.) σε ισχύ,
ανάλογα µε τον τύπο του οχήµατος.
β) Τα νοµικά πρόσωπα, να είναι εγγεγραµµένα στο αρµόδιο επαγγελµατικό Μητρώο, κατά περίπτωση.
Σε κάθε περίπτωση που οι οικονοµικοί φορείς, υπό (α) ή (β) ανωτέρω, απασχολούν άλλους οδηγούς, θα
πρέπει να είναι και αυτοί κάτοχοι της ως άνω ειδικής κάρτας.
Οι εγκατεστηµένοι στην αλλοδαπή οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν ισοδύναµες άδειες
επαγγελµατικής καταλληλότητας της χώρας εγκατάστασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένοι στο οικείο
επαγγελµατικό µητρώο, εφόσον, κατά την κείµενη νοµοθεσία, απαιτείται η εγγραφή τους για την υπό
ανάθεση υπηρεσία. Εφόσον δεν υφίσταται υποχρέωση εγγραφής, αυτό δηλώνεται µε υπεύθυνη δήλωση
υπογεγραµµένη από τον υπεύθυνο του Οικονοµικού Φορέα.

2.2.5 Οικονοµική και χρηµατοοικονοµική επάρκεια
∆εν απαιτείται για το παρόν ∆ΣΑ
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2.2.6 Τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα
Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελµατική ικανότητα για την εγγραφή στο ∆ΣΑ, οι οικονοµικοί φορείς
απαιτείται όπως διαθέτουν:
α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο (βασικό και
εφεδρικό),
β) ασφαλιστήρια συµβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο (βασικό
και εφεδρικό),
γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο
(βασικό και εφεδρικό),
δ) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόµιµο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται κατά
τις κείµενες διατάξεις.
Στις περιπτώσεις υποβολής αίτησης συµµετοχής από ένωση οικονοµικών φορέων, οι ως άνω απαιτήσεις
τεχνικής ικανότητας πρέπει να πληρούνται από όλα τα µέλη της ένωσης.

2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονοµικοί φορείς µπορούν, όσον αφορά το κριτήριο της τεχνικής και επαγγελµατικής ικανότητας (της
παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νοµικής φύσης των δεσµών
τους µε αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους, µε
την προσκόµιση της σχετικής δέσµευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων στηρίζονται.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονοµικών φορέων µπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες των
συµµετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
Επισηµαίνεται ότι η µίσθωση οχήµατος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα, βάσει άλλης νοµικής
σχέσης µε τρίτο πρόσωπο (πχ, παραχώρηση χρήσης µε ή χωρίς αντάλλαγµα), δεν αποτελεί στήριξη
στις ικανότητες τρίτου. Συνεπώς, δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου, εφόσον η κατοχή του
οχήµατος από τον αιτούντα οικονοµικό φορέα, υφίσταται ήδη κατά τον χρόνο της υποβολής του
ΕΕΕΣ.

3.
3.1

ΥΠΟΒΟΛΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΕΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ∆ΣΑ
Υποβολή αίτησης συµµετοχής (ΕΕΕΣ)

Για την εγγραφή στο ∆ΣΑ και προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι οικονοµικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται σε
µία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής των
παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, υποβάλλουν, το προβλεπόµενο από το άρθρο 79
παρ. 1 και 3 του ν. 4412/2016 Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ). Το ΕΕΕΣ, το οποίο αποτελεί
ενηµερωµένη υπεύθυνη δήλωση, µε τις συνέπειες του ν. 1599/1986, επέχει θέση αίτησης συµµετοχής για
την εγγραφή στο ∆ΣΑ και υποβάλλεται σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο στην παρούσα Παράρτηµα ΙΙΙ.
Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι µέλη του διοικητικού,
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονοµικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα ΕΕΕΣ, το οποίο είναι δυνατό να φέρει µόνο την υπογραφή
του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονοµικού φορέα, ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων
αποκλεισµού του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι µέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή
ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονοµικού φορέα νοείται ο νόµιµος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής ή
το αρµοδίως εξουσιοδοτηµένο φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονοµικό φορέα για διαδικασίες
σύναψης συµβάσεων ή για συγκεκριµένη διαδικασία σύναψης σύµβασης.
Στην περίπτωση συµµετοχής ένωσης οικονοµικών φορέων, το ΕΕΕΣ υποβάλλεται χωριστά από κάθε µέλος
της ένωσης. Σε αυτό, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συµµετοχής του κάθε
µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους), καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Το ΕΕΕΣ µπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ηµέρες πριν από την υποβολή του.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, ανά πάσα στιγµή, κατά τη διάρκεια της περιόδου ισχύος του ∆ΣΑ, να απαιτεί
από τους συµµετέχοντες, που έχουν γίνει δεκτοί, να υποβάλουν ανανεωµένο και επικαιροποιηµένο το ΕΕΕΣ,
εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία διαβίβασης του σχετικού αιτήµατος στους
συµµετέχοντες. Σε περίπτωση που το ΕΕΕΣ δεν προσκοµιστεί εντός της ανωτέρω προθεσµίας, η
αναθέτουσα αρχή θέτει, εκ νέου, τελευταία προθεσµία, οµοίως, πέντε (5) εργάσιµων ηµερών στους
συµµετέχοντες που δεν ανταποκρίθηκαν, µε τη ρητή αναφορά ότι, σε περίπτωση µη συµµόρφωσης,
διαγράφονται αυτοδικαίως (χωρίς οποιαδήποτε άλλη διατύπωση, έκδοση απόφασης, κλπ) από όλες τις
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κατηγορίες στις οποίες έχουν εγγραφεί στο παρόν ∆ΣΑ. Μετά τη διαγραφή τους, οι εν λόγω οικονοµικοί
φορείς τίθενται εκτός συστήµατος και δεν τους απευθύνονται νέες προσκλήσεις υποβολής προσφοράς. Η
διαγραφή δεν επηρεάζει τυχόν συµβάσεις που τους έχουν ήδη ανατεθεί ή/και εκτελούν στο πλαίσιο του
παρόντος ∆ΣΑ, µε την επιφύλαξη των οριζόµενων στα άρθρα 6.3, 6.7, 6.8 7.4, 7.5 και 7.6 της παρούσας.
Επισηµαίνεται ότι, µετά την, κατά τα ως άνω, διαγραφή, ο οικονοµικός φορέας έχει δικαίωµα ανά πάσα
στιγµή να επανυποβάλει ΕΕΕΣ (αίτηση συµµετοχής) και να επανεγγραφεί στο ∆ΣΑ, εφόσον πληροί τις
σχετικές προϋποθέσεις της παρούσας διακήρυξης και τηρουµένης της προβλεπόµενης διαδικασίας για την
αξιολόγηση.
Καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του ∆ΣΑ, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους εγγεγραµµένους στο
∆ΣΑ οικονοµικούς φορείς (υποψηφίους), σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά τη διάρκεια της διαδικασίας,
να υποβάλλουν όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της
διαδικασίας.
3.2

Τρόπος υποβολής αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ)

3.2.1 Οι αρχικές αιτήσεις υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους οικονοµικούς φορείς ηλεκτρονικά, µέσω
της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.∆Η.Σ. µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα
που ορίζει η παρούσα διακήρυξη (άρθρο 1.5 της παρούσας) στην Ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο,
σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο ν. 4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ.
56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
Μετά την - προβλεπόµενη στο άρθρο 1.5 της παρούσας - προθεσµία υποβολής των αρχικών αιτήσεων
συµµετοχής (ΕΕΕΣ), αυτές δύνανται να υποβάλλονται οποτεδήποτε, καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του, για
εγγραφή στο ∆ΣΑ, από κάθε οικονοµικό φορέα που πληροί τα κριτήρια επιλογής της παρούσας.
Για την υποβολή αίτησης συµµετοχής στο ∆ΣΑ, οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται να διαθέτουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται από
εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο υπηρεσιών πιστοποίησης, ο
οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές
λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων
(Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ∆ιαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας
Υ.Α.
Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά που υποβάλλουν µε την αίτηση συµµετοχής τους, µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής
υπογραφής, αλλά µπορεί να τα αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη
χώρα προέλευσής τους δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες
σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη
δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής
υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής
για την συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου
εδαφίου φέρει υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των
αιτήσεων συµµετοχής.
3.2.2. Ο χρόνος υποβολής της αίτησης συµµετοχής και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του
συστήµατος βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης. Με την
οριστική υποβολή της αίτησης συµµετοχής εκδίδεται από το Σύστηµα ηλεκτρονική απόδειξη.
Η υποβολή των αρχικών αιτήσεων συµµετοχής, στο πλαίσιο της παρούσας διακήρυξης, για την εγγραφή στο
∆ΣΑ, λαµβάνει χώρα πριν την παρέλευση της αντίστοιχης ορισθείσας καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 1.5. της παρούσας. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας
λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα αρχή οφείλει να ρυθµίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας µε
σχετική ανακοίνωσή της.

3.2.3 Η αναθέτουσα αρχή παρέχει καθ’ όλη την περίοδο ισχύος του ∆ΣΑ τη δυνατότητα σε κάθε οικονοµικό
φορέα να υποβάλει ηλεκτρονικά αίτηση συµµετοχής, σύµφωνα µε προαναφερόµενα, µε σκοπό να γίνει
δεκτός στο σύστηµα.

3.2.4 Όλοι οι οικονοµικοί φορείς που ικανοποιούν τα κριτήρια επιλογής µίας ή περισσότερων κατηγοριών
του άρθρου 1.3 εγγράφονται στο ∆ΣΑ, καθώς δεν περιορίζεται ο αριθµός των υποψηφίων που γίνονται
δεκτοί.
Από τον οικονοµικό φορέα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του συστήµατος τα στοιχεία εκείνα της
αίτησης συµµετοχής του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
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τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
Η αναθέτουσα αρχή ενηµερώνει, µέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗ∆ΗΣ, τον
ενδιαφερόµενο οικονοµικό φορέα αν έχει γίνει δεκτός στο ∆ΣΑ ή όχι, το ταχύτερο δυνατό και πάντως όχι
πέραν των πέντε ηµερών από την ολοκλήρωση της αξιολόγησης της αίτησης συµµετοχής του.

3.2.5 Ο χρήστης - οικονοµικός φορέας υποβάλλει τα ανωτέρω δικαιολογητικά µέσω του Συστήµατος, όπως
περιγράφεται παρακάτω:
Τα δικαιολογητικά για τη συµµετοχή του οικονοµικού φορέα στη διαδικασία υποβάλλονται από αυτόν
ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν
εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Ειδικά για τους αλλοδαπούς
οικονοµικούς φορείς ισχύουν τα ανωτέρω αναφερόµενα στην παρ. 3.2.1.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής αίτησης συµµετοχής.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από τους υποψήφιους, σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την
διάρκεια της διαδικασίας, να υποβάλλουν σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και στοιχεία,
όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας, προκειµένου για την προεπιλογή των
οικονοµικών φορέων και την αποδοχή τους στο ∆ΣΑ.

3.2.6 Περιεχόµενο Αίτησης Συµµετοχής (ΕΕΕΣ)
Το µοναδικό δικαιολογητικό για τη συµµετοχή των οικονοµικών φορέων και την εγγραφή τους στο ∆ΣΑ, είναι το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (Ε.Ε.Ε.Σ.), όπως προβλέπεται στην παρ. 1 και 3 του άρθρου 79 του ν.
4412/2016. Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν στο ΕΕΕΣ (σελ. 4 «Τµήµατα που συµµετέχει ο Ο.Φ.) την κατηγορία
του/των µέσων (λεωφορείο, µικρό λεωφορείο, Επιβατικό Όχηµα ∆ηµόσιας Χρήσης, Ειδικά ∆ιαµορφωµένο Όχηµα)
για το/τα τµήµατα δροµολογίων ή το/τα µεµονωµένο/α δροµολόγιο/δροµολόγια της σύµβασης που συµµετέχουν ή
προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.
Λαµβανοµένου υπόψη του σύντοµου, σε πολλές περιπτώσεις, χρόνου ισχύος των πιστοποιητικών
φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας που εκδίδονται από τους ηµεδαπούς φορείς, οι οικονοµικοί
φορείς µεριµνούν να αποκτούν εγκαίρως πιστοποιητικά, τα οποία να καλύπτουν και τον χρόνο υποβολής
της προσφοράς, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 104 του ν. 4412/2016, προκειµένου να τα
υποβάλουν, µαζί µε επικαιροποιηµένα πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας,
εφόσον αναδειχθούν προσωρινοί ανάδοχοι.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, όταν εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες
πληροφορίες, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, συµπληρώσουν, αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή την 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, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.

3.2.7 Χρόνος ισχύος των αιτήσεων συµµετοχής
Οι αιτήσεις συµµετοχής ισχύουν από την αποδοχή τους και έως την καταληκτική ηµεροµηνία ισχύος του ∆ΣΑ.
3.3

Αξιολόγηση αιτήσεων συµµετοχής (ΕΕΕΣ)

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή των αιτήσεων συµµετοχής, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση
αυτών, µέσω των αρµόδιων, πιστοποιηµένων στο Σύστηµα, οργάνων της, εφαρµοζόµενων, κατά τα λοιπά,
των κείµενων διατάξεων.
Ειδικότερα το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο:
α) καταχωρεί τους οικονοµικούς φορείς που υπέβαλαν αιτήσεις συµµετοχής, τα υποβληθέντα από αυτούς
δικαιολογητικά, καθώς και τα αποτελέσµατα του ελέγχου αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα
µέλη του οργάνου.
β) στη συνέχεια προβαίνει στην αξιολόγηση των αιτήσεων συµµετοχής, η οποία γίνεται σύµφωνα µε τους
όρους της παρούσας.
γ) µπορεί να καλεί τους οικονοµικούς φορείς να συµπληρώσουν ή να διευκρινίσουν τα αναφερόµενα στο
ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
δ) συντάσσει πρακτικό, µε το οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή τους και την εγγραφή των
αιτούντων οικονοµικών φορέων στο ∆ΣΑ ή την απόρριψή τους εφόσον δεν πληρούν τους όρους και τις
απαιτήσεις της διακήρυξης. Το ανωτέρω πρακτικό κοινοποιείται από το ως άνω όργανο στην αναθέτουσα
αρχή, προς έγκριση, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ.
Στη συνέχεια, εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται ή όχι τα ως άνω
αποτελέσµατα για την εγγραφή στο ∆ΣΑ. Η απόφαση κοινοποιείται µε επιµέλεια της αναθέτουσας αρχής
στους συµµετέχοντες, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήµατος.
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Κατά της ανωτέρω απόφασης απόρριψης εγγραφής στο ∆ΣΑ χωρεί προδικαστική προσφυγή, κατά τα
αναφερόµενα στο άρθρο 5.6 κατωτέρω.
Επισηµαίνεται ότι η αναθέτουσα αρχή ολοκληρώνει την αξιολόγηση των ΕΕΕΣ, σύµφωνα µε τα κριτήρια
ποιοτικής επιλογής της παρούσας, εντός 10 εργάσιµων ηµερών από την παραλαβή τους. Η προθεσµία αυτή
µπορεί να παραταθεί σε 15 εργάσιµες ηµέρες σε µεµονωµένες περιπτώσεις, όταν αυτό δικαιολογείται, ιδίως
λόγω της ανάγκης να εξεταστούν συµπληρωµατικά έγγραφα ή να επαληθευθεί διαφορετικά αν πληρούνται τα
κριτήρια επιλογής.
Κατά παρέκκλιση από τα προηγούµενα εδάφια της παρούσας παραγράφου και εφόσον δεν έχει αποσταλεί η
πρόσκληση υποβολής προσφορών για την πρώτη συγκεκριµένη σύµβαση στο πλαίσιο του ∆ΣΑ, η
αναθέτουσα αρχή µπορεί να παρατείνει την περίοδο αξιολόγησης των αιτήσεων συµµετοχής για επιπλέον
πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, υπό την προϋπόθεση ότι δεν δηµοσιεύεται πρόσκληση υποβολής προσφορών
κατά την παραταθείσα περίοδο αξιολόγησης.
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ΣΤΑ∆ΙΟ Β – ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΨΗ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
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4.

4.1

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

∆ικαίωµα υποβολής προσφορών

Πρόσκληση υποβολής προσφορών αποστέλλεται σε όλους τους οικονοµικούς φορείς οι οποίοι, κατά την
ηµεροµηνία αποστολής της, έχουν ήδη γίνει δεκτοί στο ∆υναµικό Σύστηµα Αγορών και έχουν εγγραφεί
σε µία ή περισσότερες κατηγορίες της παρ. 1.3.
Η ως άνω πρόσκληση απευθύνεται µόνον στους εγγεγραµµένους στην/στις κατηγορία/ες, στην/στις οποία/ες
η πρόσκληση αφορά.
4.2

Γενικοί Όροι Υποβολής Προσφορών

4.2.1.α Yποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται µε βάση τους όρους του Σταδίου Α της παρούσας, καθώς και τις απαιτήσεις
που ορίζονται στο Παράρτηµα ΙΙ, για όλες τις περιγραφόµενες υπηρεσίες ανά τµήµα.
- Προσφορές µπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τµήµατα (δροµολόγια ή οµάδα
δροµολογίων), στα οποία αφορά η εκάστοτε πρόσκληση. Σε κάθε περίπτωση, η προσφορά αφορά στο
σύνολο του κάθε τµήµατος.
- Οι διαγωνιζόµενοι µπορούν να υποβάλλουν οικονοµική προσφορά για µέχρι 2 δροµολόγια ανά άδεια ταξί για το Τµήµα
των µεµονωµένων δροµολογίων.
Ειδικώς, για τα Ε∆Χ οχήµατα (ταξί) στους τακτικούς διαγωνισµούς τηρείται το ισχύον θεσµικό πλαίσιο περί της έδραςδιοικητικής µονάδας, σύµφωνα µε το οποίο σε περίπτωση που η επιβίβαση των µαθητών είναι εντός των ορίων της έδρας του
Ε∆Χ αυτοκινήτου (ταξί), τότε η αποβίβασή του µπορεί να είναι σε σηµείο είτε εντός είτε εκτός αυτής. Ενώ στην περίπτωση που η
επιβίβαση είναι εκτός των ορίων της έδρας η αποβίβαση πρέπει να είναι εντός αυτής (παρ. 8 του άρθρου 82 του Ν 4070/2012,
όπως ισχύει). ∆ηλαδή δεν θα γίνονται δεκτές προσφορές από διαφορετική έδρα, σε δροµολόγια στα οποία υπάρχει έδρα ταξί
είτε στον τόπο επιβίβασης είτε στο τόπο αποβίβασης από ιδιοκτήτες ταξί άλλης έδρας.
Σε δροµολόγια στα οποία δεν υπάρχει έδρα Ε∆Χ αυτοκινήτου (ταξί) είτε στον τόπο επιβίβασης, είτε στον τόπο αποβίβασης,
γίνονται δεκτές προσφορές από ιδιοκτήτες Ε∆Χ αυτοκινήτων (ταξί) οποιασδήποτε άλλης έδρας.
Στην περίπτωση κατά την οποία υπάρξουν αδιάθετα δροµολόγια, στις επόµενες διαδικασίες ανάθεσης (προσκλήσεις)
γίνονται δεκτές προσφορές: α) από µοναδικό προσφέροντα υπό την προϋπόθεση της απρόσκοπτης µεταφοράς των µαθητών,
β) σε περίπτωση περισσοτέρων της µιας προσφορών, γίνονται δεκτές προσφορές κατ΄αρχήν από τους δικαιούµενους λόγω
έδρας ιδιοκτήτες Ε∆Χ αυτοκινήτων (ταξί) εφόσον µπορούν να εξυπηρετήσουν τα επιπλέον δροµολόγια, και στην περίπτωση
που δεν έχουν συµπληρώσει το όριο των 2 δροµολογίων ανά άδεια ταξί, αλλά και από ιδιοκτήτες ταξί µε διαφορετική έδρα, οι
οποίοι δεν έχουν συµπληρώσει το όριο των 2 δροµολογίων και στους οποίος µπορεί να ανατεθεί δροµολόγιο εάν δεν υπάρξει
προσφορά από ιδιοκτήτες ταξί µε έδρα, προκειµένου να εξυπηρετηθεί η µεταφορά των µαθητών στο σύνολό τους.
Σε επόµενες διαδικασίες ανάθεσης (προσκλήσεις) εάν υπάρξουν προσφορές από ιδιοκτήτες Ε∆Χ αυτοκινήτων (ταξί) που
έχουν συµπληρώσει το όριο των 2 δροµολογίων ανά άδεια ταξί, προκρίνονται κατά σειρά α) ο µοναδικός προσφέρων υπό την
προϋπόθεση της απρόσκοπτης µεταφοράς των µαθητών και των προηγούµενων δροµολογίων που τους έχουν ανατεθεί και β)
στην περίπτωση πολλών προσφορών για συγκεκριµένο δροµολόγιο προκρίνεται αυτός που µπορεί να το εξυπηρετήσει και έχει
την έδρα, διαφορετικά εάν ο πρώτος δεν µπορεί προκρίνεται αυτός που έχει την αµέσως επόµενη προσφορά.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόµενος υποβάλλει προσφορά για δυο δροµολόγια, τα οποία συµπίπτουν χρονικά (είτε
κατά την έναρξη των µαθηµάτων είτε κατά την λήξη τους) τότε και προκειµένου να µην υπάρχουν καθυστερήσεις στην µεταφορά
των µαθητών θα πρέπει τουλάχιστον σε ένα εκ των δυο δροµολογίων η απόσταση της διεύθυνσης κατοικίας των µαθητών από
την σχολική µονάδα να µην ξεπερνάει το όριο των 5 χιλιοµέτρων. Άλλως θα απορρίπτεται η προσφορά. Ο περιορισµός των 5
χιλ. αίρεται στην περίπτωση µοναδικής προσφοράς µε την προϋπόθεση της σύµφωνης γνώµης της σχολικής µονάδας και των
γονέων των µαθητών.
Σε περίπτωση που κάποιος διαγωνιζόµενος έχει αναλάβει την µεταφορά ενός πλήρους δροµολογίου (µετάβαση και
επιστροφή) και ενός «µισού» δροµολογίου (µόνο µετάβαση ή µόνο επιστροφή ), και προκειµένου να καλύψει το όριο των δυο
δροµολογίων ανά άδεια µπορεί να δώσει προσφορά: α) για ένα «µισό» δροµολόγιο, για να συµπληρώσουν το όριο των 2
δροµολογίων και β) για 1 πλήρες δροµολόγιο εφόσον είναι µοναδικός προσφέρων και µπορεί να εξυπηρετήσει τη µεταφορά των
µαθητών.
- Σηµείωση: Σε κάθε περίπτωση το «µισό» δροµολόγιο θα προσµετράται στο συνολικό αριθµό δροµολογίων των
συµµετεχόντων.

Σε περιόδους επιδηµιών (π.χ. covid -19) η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε βάση τα περιοριστικά µέτρα που κάθε
φορά ορίζονται νοµοθετικά.

∆εν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονοµικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά ηλεκτρονικά,
είτε από όλους τους οικονοµικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νοµίµως
εξουσιοδοτηµένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της
συµµετοχής του κάθε µέλους της ένωσης (συµπεριλαµβανοµένης της κατανοµής αµοιβής µεταξύ τους),
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καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόµενους ηλεκτρονικά, µέσω της διαδικτυακής πύλης
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗ∆ΗΣ, µέχρι την καταληκτική ηµεροµηνία και ώρα που ορίζει η σχετική
πρόσκληση, στην Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και την Υπουργική Απόφαση αριθµ. 56902/215 «Τεχνικές λεπτοµέρειες
και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών ∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ.)».
4.2.1.β Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, εκδίδονται, σύµφωνα µε το άρθρο 72 του ν.
4412/2016, από πιστωτικά ιδρύµατα ή χρηµατοδοτικά ιδρύµατα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια
των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13), που λειτουργούν νόµιµα στα
κράτη - µέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου ή στα κράτη-µέρη της Σ∆Σ και έχουν,
σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Μ.Ε.∆.Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων µε παρακατάθεση σε
αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη µε γραµµάτιο παρακατάθεσης
χρεογράφων στο Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων, τα τοκοµερίδια ή µερίσµατα που λήγουν κατά τη
διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται µετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονοµικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονοµικών φορέων από έναν ή περισσότερους
εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαµβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την ηµεροµηνία έκδοσης, β) τον
εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, δ) τον αριθµό της εγγύησης, ε) το ποσό που
καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυµία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονοµικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε µέλος της
ένωσης), ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται
του δικαιώµατος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της
κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και
την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής προσφορών, θ) την ηµεροµηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της
εγγύησης, ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή µερικά εντός πέντε (5) ηµερών µετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο
απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθµό και τον
τίτλο της σχετικής σύµβασης.
Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί µε τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειµένου να διαπιστώσει
την εγκυρότητά τους.

4.2.1. γ Οι ενδιαφερόµενοι οικονοµικοί φορείς απαιτείται όπως:
α) διαθέτουν εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή που
υποστηρίζεται από εγκεκριµένο πιστοποιητικό το οποίο χορηγήθηκε από έναν εγκεκριµένο πάροχο
υπηρεσιών πιστοποίησης, ο οποίος περιλαµβάνεται στον κατάλογο εµπίστευσης που προβλέπεται στην
απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Κανονισµό (ΕΕ) 910/2014 και τις διατάξεις της
Υ.Α. 56902/215 “Τεχνικές λεπτοµέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήµατος Ηλεκτρονικών
∆ηµοσίων Συµβάσεων (Ε.Σ.Η.∆Η.Σ)» (ΦΕΚ Β 1924/02.06.2017) και
β) εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστηµα (ΕΣΗ∆ΗΣ- ∆ιαδικτυακή
ακολουθώντας την διαδικασία εγγραφής του άρθρου 5 της ίδιας Υ.Α.

πύλη

www.promitheus.gov.gr)

Επισηµαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονοµικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν τα
δικαιολογητικά της προσφοράς τους µε χρήση προηγµένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά µπορεί να τα
αυθεντικοποιούν µε οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.
Στις περιπτώσεις αυτές η αίτηση συµµετοχής συνοδεύεται µε υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι
στην χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα
προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγµένης ψηφιακής υπογραφής για την συµµετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων. Η υπεύθυνη δήλωση του προηγούµενου εδαφίου φέρει
υπογραφή έως και δέκα (10) ηµέρες πριν την καταληκτική ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία µέσω του συστήµατος
βεβαιώνεται αυτόµατα από το σύστηµα µε υπηρεσίες χρονοσήµανσης, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρθρο 9 της ως άνω Υπουργικής Απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ηµεροµηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής
προσφοράς στο Σύστηµα. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναµίας λειτουργίας του ΕΣΗ∆ΗΣ, η αναθέτουσα
αρχή θα ρυθµίσει τα της συνέχειας της διαδικασίας µε σχετική ανακοίνωσή της.

4.2.2 Οι οικονοµικοί φορείς υποβάλλουν µε την προσφορά τους τα ακόλουθα:
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(α) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής – Τεχνική Προσφορά» στον οποίο
περιλαµβάνονται:

•

η εγγύηση συµµετοχής,

•

η τεχνική προσφορά και

•

Υπεύθυνη δήλωση όπου ο συµµετέχων θα δηλώνει ότι ενδιαφέρεται για το/τα συγκεκριµένο/α
δροµολόγιο/α αναφέροντας τον αύξοντα αριθµό, τον κωδικό/ους δροµολογίου/ων, τον αριθµό
οχήµατος/ων που προτίθεται να χρησιµοποιήσει για να το/τα εκτελέσει καθώς και την δυναµικότητα
των οχηµάτων που σχετίζονται µε την τεχνική προσφορά, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης
νοµοθεσίας και τα αναλυτικά οριζόµενα στην παρ. 4.3.1.

(β) έναν (υπο)φάκελο µε την ένδειξη «Οικονοµική Προσφορά» στον οποίο περιλαµβάνεται η οικονοµική
προσφορά του οικονοµικού φορέα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 4.3.2.
Από τον προσφέροντα σηµαίνονται µε χρήση του σχετικού πεδίου του ΕΣΗ∆ΗΣ τα στοιχεία εκείνα της
προσφοράς του που έχουν εµπιστευτικό χαρακτήρα, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 21 του ν.
4412/16. Εφόσον ένας οικονοµικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εµπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εµπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόµου
ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εµπιστευτικότητα της συγκεκριµένης πληροφορίας.
∆εν χαρακτηρίζονται ως εµπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά µε τις τιµές µονάδος, τις προσφερόµενες
ποσότητες, την οικονοµική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιµοποιούνται για
την αξιολόγησή της.
Οι οικονοµικοί φορείς συντάσσουν την τεχνική και οικονοµική τους προσφορά συµπληρώνοντας τις
αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του ΕΣΗ∆ΗΣ. Στην συνέχεια παράγονται τα σχετικά ηλεκτρονικά
αρχεία τα οποία υπογράφονται ηλεκτρονικά και υποβάλλονται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που
περιλαµβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρµα του συστήµατος και του παραγόµενου ηλεκτρονικού
αρχείου pdf (το οποίο θα υπογραφεί ηλεκτρονικά) πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση το σύστηµα
παράγει σχετικό µήνυµα και ο προσφέρων καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.
Τα στοιχεία και δικαιολογητικά της προσφοράς του οικονοµικού φορέα υποβάλλονται από αυτόν ηλεκτρονικά
σε µορφή αρχείων τύπου .pdf και εφόσον έχουν συνταχθεί/παραχθεί από τον ίδιο, φέρουν εγκεκριµένη
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων
πιστοποιητικών, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. Ειδικά για τους αλλοδαπούς
οικονοµικούς φορείς, ισχύουν τα οριζόµενα παράγραφο 4.2.1.γ του παρόντος.
Από το Σύστηµα εκδίδεται ηλεκτρονική απόδειξη υποβολής προσφοράς, η όποια αποστέλλεται στον
οικονοµικό φορέα µε µήνυµα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου.

4.2.3 Εντός τριών (3) εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή των ως άνω στοιχείων και
δικαιολογητικών προσκοµίζονται υποχρεωτικά από τον οικονοµικό φορέα στην αναθέτουσα αρχή, σε
έντυπη µορφή και σε σφραγισµένο φάκελο, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς τα οποία απαιτείται
να προσκοµισθούν σε πρωτότυπη µορφή, σύµφωνα µε τον ν. 4250/2014. Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά
είναι, ενδεικτικά, η εγγυητική επιστολή συµµετοχής, τα πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από
ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από δικηγόρο, καθώς και τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα
της Χάγης (Apostille). ∆εν προσκοµίζονται σε έντυπη µορφή στοιχεία και δικαιολογητικά τα οποία φέρουν
ηλεκτρονική υπογραφή, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπονται από το ν. 4250/2014 ότι οι φορείς
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να ζητεί από προσφέροντες σε οποιοδήποτε χρονικό σηµείο κατά την διάρκεια
της διαδικασίας, να υποβάλλουν ηλεκτρονικά και σε εύλογη προθεσµία όλα ή ορισµένα δικαιολογητικά και
στοιχεία, όταν αυτό απαιτείται για την ορθή διεξαγωγή της διαδικασίας.

4.3

Περιεχόµενο Φακέλων Προσφορών

4.3.1 Φάκελος «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική Προσφορά»
4.3.1.1Ο ως άνω φάκελος περιλαµβάνει:
α) την εγγύηση συµµετοχής, κατά τα σχετικώς προβλεπόµενα στο άρθρο 72 του Ν.4 412/2016, β) την
τεχνική προσφορά
Στις περιπτώσεις που µε την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά
τα προβλεπόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
µετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης κάθε επιµέρους σύµβασης (ήτοι την αποστολή της σχετικής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών).
Σελίδα
524

24

4.3.1.2 Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής προσκοµίζεται και σε έντυπη µορφή (πρωτότυπο) εντός τριών (3)
εργασίµων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή της. Επισηµαίνεται ότι η εν λόγω υποχρέωση δεν ισχύει
για τις εγγυήσεις ηλεκτρονικής έκδοσης (π.χ. εγγυήσεις του Τ.Μ.Ε.∆.Ε.).
Η εγγυητική επιστολή συµµετοχής ανέρχεται σε ποσοστό 0,5% (µισό τοις εκατό) της εκτιµώµενης αξίας κάθε
επιµέρους σύµβασης, µη συνυπολογιζόµενων των δικαιωµάτων προαίρεσης και παράτασης της σύµβασης,
εκτός ΦΠΑ για µεµονωµένο δροµολόγιο/για ή συνολικά για Τµήµα ∆ροµολογίων ή Τµήµατα ∆ροµολογίων,
και είναι απαραίτητη για την έγκυρη συµµετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύµβασης
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για περισσότερα τµήµατα, το ύψος της εγγύησης συµµετοχής
υπολογίζεται επί της εκτιµώµενης αξίας, εκτός ΦΠΑ, του συνόλου των προσφερόµενων τµηµάτων. Σχετικό
υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής περιλαµβάνεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V.
Στην περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, η εγγύηση συµµετοχής περιλαµβάνει και τον όρο ότι η
εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συµµετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου
ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται, µε την επιφύλαξη εφαρµογής του άρθρου 102
του ν. 4412/2016. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από
τον προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος τόσο της προσφοράς όσο και της εγγύησης συµµετοχής.
Οµοίως, απορρίπτεται η προσφορά, εφόσον η παράτασή της δεν συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της
εγγύησης συµµετοχής.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στο
άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συµµετοχής καταπίπτει, εάν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος
αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.7 της παρούσας,
δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα προβλεπόµενα από την παρούσα δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως
για υπογραφή της σύµβασης.

4.3.1.3 H τεχνική προσφορά θα πρέπει να καλύπτει όλες τις απαιτήσεις και τις προδιαγραφές που έχουν
τεθεί από την αναθέτουσα αρχή µε το κεφάλαιο “Απαιτήσεις-Τεχνικές Προδιαγραφές” του Παραρτήµατος Ι
της ∆ιακήρυξης περιγράφοντας µε ακρίβεια τον τρόπο πλήρωσής τους. Η Τεχνική προσφορά παράγεται
από το Σύστηµα και κατατίθεται στο Σύστηµα του ΕΣΗ∆ΗΣ ψηφιακά υπογεγραµµένη
Οι οικονοµικοί φορείς αναφέρουν το τµήµα της σύµβασης που προτίθενται να αναθέσουν υπό µορφή
υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους υπεργολάβους που προτείνουν.

4.3.2 Φάκελος «Οικονοµική Προσφορά»
4.3.2.1Με βάση το αναγραφόµενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονοµική Προσφορά συντάσσεται
µε την συµπλήρωση της αντίστοιχης φόρµας του ΕΣΗ∆ΗΣ, όπως ορίζεται κατωτέρω. Η τιµή της
παρεχόµενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά δροµολόγιο.
Η Οικονοµική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως αποκλειστικά και µόνο στον
φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ».
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς στο ΕΣΗ∆ΗΣ, οι
συµµετέχοντες καλούνται να συµπληρώσουν µόνο την τιµή µονάδος (χωρίς Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες
πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.) προκύπτουν αυτοµάτως από το σύστηµα και
εµφανίζονται στην εκτύπωση.
Η προαναφερόµενη τιµή µονάδος που καλούνται να συµπληρώσουν οι συµµετέχοντες στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος, θα είναι η τιµή που θα προκύψει µετά την
αφαίρεση του ακέραιου ποσοστού έκπτωσης επί τοις εκατό (%) που θα προσφέρουν από την τιµή αναφοράς
που τίθεται στην διαγωνιστική διαδικασία µετά από κάθε πρόσκληση για υποβολή προσφοράς.
Επιπρόσθετα, για κάθε οµαδοποιηµένο δροµολόγιο, η προσφορά πρέπει να έχει ενιαίο ποσοστό έκπτωσης.
Το ίδιο ισχύει και για τα µεµονωµένα δροµολόγια που αποτελούνται από περισσότερες διαδροµές.
Για λόγους σύγκρισης των προσφορών από το σύστηµα, η αναγραφή της τιµής σε ΕΥΡΩ στην ειδική
ηλεκτρονική φόρµα της οικονοµικής προσφοράς του συστήµατος θα γίνεται µε δύο δεκαδικά ψηφία, προς
τα άνω εάν το τρίτο δεκαδικό ψηφίο είναι ίσο ή µεγαλύτερο του πέντε και προς τα κάτω εάν είναι
µικρότερο του πέντε.
Πέραν της ειδικής ηλεκτρονικής φόρµας της οικονοµικής προσφοράς, αυτή (η Οικονοµική
προσφορά) θα πρέπει να συνταχθεί επί ποινή αποκλεισµού και κατά το Υπόδειγµα του
Παραρτήµατος IV. Επειδή αυτή δεν αποτυπώνεται στο σύνολο της στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρµες του
συστήµατος, ο προσφέρων επισυνάπτει ψηφιακά υπογεγραµµένο το σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, κατά το
Υπόδειγµα του Παραρτήµατος IV σε µορφή pdf.
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Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συµµετάσχουν σε περισσότερες της µίας κατηγορίας οχηµάτων δηλαδή
Ε.∆.Χ., Ειδικά ∆ιαµορφωµένο Όχηµα ή Λεωφορεία (Μικρά ή Μεγάλα) θα πρέπει να επισυνάψουν
ξεχωριστή Οικονοµική προσφορά (κατά το Υπόδειγµα του Παραρτήµατος IV) για κάθε κατηγορία
οχήµατος, ψηφιακά υπογεγραµµένη.
Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης και κατά
συνέπεια την χαµηλότερη τιµή ανά δροµολόγιο/οµάδα δροµολογίων.
Τόσο το ποσοστό της έκπτωσης, όσο και οι τελικές υποβληθείσες τιµές µειοδοσίας είναι δεσµευτικές για τον
ανάδοχο, από την υπογραφή της Σύµβασης µέχρι την λήξη της καθώς και σε περίπτωση τροποποιήσεων ή
παρατάσεων (πλην της προβλεπόµενης αναθεώρησης τιµών λόγω µεταβολής της τιµής καυσίµου).
Επισηµαίνεται ότι

•

Το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να είναι ακέραιος αριθµός χωρίς δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση
υποβολής ποσοστού έκπτωσης µε δεκαδικά ψηφία, αυτό θα στρογγυλοποιηθεί στην ανώτερη
ακέραια µονάδα.

•

Ο αριθµός, το είδος και η δυναµικότητα των οχηµάτων που θα δηλωθούν στο ιδιωτικό έγγραφο ή
στην Υπεύθυνη ∆ήλωση, δεσµεύουν τους συµµετέχοντες αναφορικά µε τον αριθµό των
δροµολογίων που θα τους κατακυρωθεί. Μόνο στην περίπτωση που κάποιος συµµετέχων
µειοδοτήσει σε περισσότερα δροµολόγια σε σχέση µε τα δηλωθέντα οχήµατα και είναι ο µοναδικός
µειοδότης στα συγκεκριµένα δροµολόγια, θα κληθεί κατά το στάδιο των δικαιολογητικών
κατακύρωσης να προσκοµίσει δικαιολογητικά για τα επιπλέον οχήµατα που απαιτούνται.

•

Κανείς δεν µπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία περισσότερες από µία εταιρείες
ή ένωση προµηθευτών, ούτε να συµµετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του και να εκπροσωπεί
εταιρεία που συµµετέχει στην εν λόγω διαδικασία. Στην περίπτωση αυτή, αποκλείονται όλες οι
προσφορές εκτός αν αποσυρθούν από τον ενδιαφερόµενο όλες οι προσφορές εκτός από µία µε την
οποία θα συµµετάσχει για λογαριασµό του.

•

Η οικονοµική προσφορά θα υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή το άτοµο που έχει την ατοµική
επιχείρηση ή το νόµιµο εκπρόσωπο του νοµικού προσώπου σε περιπτώσεις εταιρειών εµπορικού
δικαίου ή από όλα τα νόµιµα µέλη των εκπροσωπούµενων ενώσεων ή συµπράξεων.

Τα διαθέσιµα οχήµατα µπορούν να χρησιµοποιούνται για περισσότερα του ενός δροµολόγια εφόσον αυτά
δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη. Η δήλωση του τρόπου εκτέλεσης κατά τα
προαναφερόµενα, θα πρέπει να πραγµατοποιείται κατά το στάδιο υποβολής της οικονοµικής
προσφοράς ως παραποµπή, ώστε να διαπιστώνεται η δυνατότητα αυτή και να εγκρίνεται από την
αρµόδια Επιτροπή.

4.3.2.2 Στην τιµή περιλαµβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και µε
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
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
πλην των τιµών των δροµολογίων που εκτελούνται από Λεωφορεία (Μικρά ή Μεγάλα) οι οποίες
αναπροσαρµόζονται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.6 της παρούσας.

4.3.2.3 Απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιµή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ
προς ξένο νόµισµα, β) δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, µε την επιφύλαξη της παρ. 4 του
άρθρου 102 του ν. 4412/2016, γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι µικρότερος από αυτόν που
προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης (άρ. 97 παρ. 1) και δ) η τιµή υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της
σύµβασης που καθορίζεται και τεκµηριώνεται από την αναθέτουσα αρχή στις επιµέρους προσκλήσεις
υποβολής προσφορών.
4.4

Χρόνος Ισχύος Προσφορών και Λόγοι Απόρριψης αυτών

4.4.1 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόµενες προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους οικονοµικούς φορείς για διάστηµα δώδεκα (12)
µηνών από την επόµενη της ηµεροµηνίας αποσφράγισης των προσφορών Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο
ισχύος µικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόµενο απορρίπτεται.
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Η ισχύς της προσφοράς µπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την αναθέτουσα
αρχή, πριν από τη λήξη της, µε αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής σύµφωνα µε τα
οριζόµενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν. 4412/2016 και την παράγραφο 4.3.1.2 της παρούσας, κατ' ανώτατο
όριο για χρονικό διάστηµα ίσο µε την προβλεπόµενη ως άνω αρχική διάρκεια.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της προσφοράς, τα
αποτελέσµατα της διαδικασίας ανάθεσης µαταιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά
περίπτωση, αιτιολογηµένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δηµόσιο συµφέρον, οπότε οι
οικονοµικοί φορείς που συµµετέχουν στη διαδικασία µπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την
προσφορά και την εγγύηση συµµετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται µε
όσους παρέτειναν τις προσφορές τους, ενώ οι λοιποί οικονοµικοί φορείς αποκλείονται.
Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση της προσφοράς, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, µε αιτιολογηµένη απόφασή της, εφόσον η εκτέλεση της σύµβασης εξυπηρετεί το
δηµόσιο συµφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων από τους οικονοµικούς φορείς που συµµετέχουν στη
διαδικασία σύναψης κάθε επιµέρους σύµβασης στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ, είτε να παρατείνουν την
προσφορά τους είτε όχι.

4.4.2 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή µε βάση τα αποτελέσµατα του ελέγχου και της αξιολόγησης
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:

των προσφορών,

α) η οποία δεν υποβάλλεται µε τον τρόπο και το περιεχόµενο που ορίζεται στις παραγράφους 4.2 (Γενικοί
όροι υποβολής προσφορών), 4.3 (Περιεχόµενο φακέλων προσφορών), 4.4.1 (Χρόνος ισχύος προσφορών),
καθώς και στις παραγράφους 5.1 (Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών), 5.2 (Αξιολόγηση προσφορών),
5.3 (Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλµατα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συµπλήρωση ή
διόρθωση ή, στην περίπτωση που επιδέχονται συµπλήρωση ή διόρθωση και δεν έχουν αποκατασταθεί κατά
την αποσαφήνιση και την συµπλήρωσή της σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούµενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισµένης
προθεσµίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή σύµφωνα µε την παράγραφο 5.1 της
παρούσας και το άρθρο 102 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. Ο
περιορισµός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της περ. γ΄ της παρ. 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016
(παρ.2.2.3.4 περ. γ της παρούσας) και στην περίπτωση ενώσεων οικονοµικών φορέων µε κοινά µέλη,
καθώς και στην περίπτωση οικονοµικών φορέων που συµµετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως µέλη ενώσεων.
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρµογής.

5.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1

Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών

Το πιστοποιηµένο στο ΕΣΗ∆ΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρµόδιο όργανο της Αναθέτουσας
Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, στο πλαίσιο της κάθε επιµέρους πρόσκλησης, ακολουθώντας
τα εξής στάδια:

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «∆ικαιολογητικά Συµµετοχής-Τεχνική Προσφορά».

•

Ηλεκτρονική Αποσφράγιση του (υπό)φακέλου «Οικονοµική Προσφορά», την ίδια ηµέρα ή κατά την
ηµεροµηνία και ώρα που θα οριστεί.

Με την αποσφράγιση των ως άνω φακέλων, σύµφωνα µε τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο της
παρούσας, κάθε προσφέρων αποκτά πρόσβαση στις λοιπές προσφορές και τα υποβληθέντα δικαιολογητικά
τους, µε την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς που έχουν χαρακτηρισθεί ως
εµπιστευτικές.
Η αναθέτουσα αρχή µπορεί να καλέσει τους οικονοµικούς φορείς, όταν εµφανίζονται ελλιπείς ή λανθασµένες
πληροφορίες, ή όταν λείπουν συγκεκριµένα έγγραφα, να υποβάλουν, συµπληρώσουν, αποσαφηνίζουν ή να
ολοκληρώνουν τις σχετικές πληροφορίες ή την 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, σύµφωνα µε το άρθρο 102 του ν. 4412/2016.
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5.2

5.2.1

Αξιολόγηση προσφορών

Κριτήριο Ανάθεσης / Επιµέρους κριτήρια προσδιορισµού των υπό ανάθεση τµηµάτων
δροµολογίων στον ίδιο προσφέροντα
Κριτήριο ανάθεσης της Σύµβασης είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, βάσει
τιµής.
Στην περίπτωση που η εφαρµογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσµα την ανάδειξη ενός
µειοδότη σε περισσότερα του ενός τµήµατα δροµολογίων, και υπό την προϋπόθεση ότι τα διατιθέµενα από
αυτόν µέσα δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τµηµάτων δροµολογίων, τα κριτήρια για τον
προσδιορισµό των τµηµάτων δροµολογίων που θα του ανατίθενται, είναι, κατά προτεραιότητα και σε
φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:
αα) κριτήριο του µοναδικού προσφέροντος
Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τµήµα/τµήµατα δροµολογίων, στο
οποίο/α, ο µειοδότης είναι ο µοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας.
Η ανάθεση τµηµάτων δροµολογίων στον µειοδότη, κατ’ εφαρµογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν αποκλείει
την ανάθεση σε αυτόν και άλλων τµηµάτων δροµολογίων, κατ’ εφαρµογή του δεύτερου κριτηρίου, ως
κατωτέρω.
αβ) το κριτήριο της µεγαλύτερης προσφερόµενης τιµής
Το εν λόγω κριτήριο εφαρµόζεται, µετά την εφαρµογή του πρώτου κριτηρίου, στα εναποµείναντα τµήµατα
δροµολογίων, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες, πέραν του µειοδότη.
Σύµφωνα µε αυτό, ανατίθενται στον µειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τµήµα/τµήµατα δροµολογίων µε
την υψηλότερη προσφερόµενη από αυτόν τιµή.
Επισηµαίνεται ότι, στην περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή πρώτα επιλέγει τον
ανάδοχο των τµηµάτων µε κλήρωση µεταξύ των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην επόµενη παράγραφο. Εν συνεχεία, εφαρµόζει τα προαναφερόµενα κριτήρια
προσδιορισµού των ανατιθέµενων τµηµάτων.

5.2.2 ∆ιαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την κατά περίπτωση ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην
αξιολόγηση αυτών µέσω των αρµόδιων, πιστοποιηµένων στο Σύστηµα, οργάνων της, εφαρµοζόµενων κατά
τα λοιπά των κειµένων διατάξεων.
Ειδικότερα :
α) το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, και ελέγχει την εγγυητική
επιστολή αυτών.
β) Στη συνέχεια το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση µόνο των τεχνικών
προσφορών των προσφερόντων, των οποίων την εγγυητική επιστολή έκρινε αποδεκτή. Η αξιολόγηση
γίνεται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και συντάσσεται στο πρακτικό η απόρριψη όσων τεχνικών
προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή
όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα πληρούν τα ανωτέρω.
Για την αξιολόγηση των εγγυητικών επιστολών και των τεχνικών προσφορών µπορεί να συντάσσεται ενιαίο
πρακτικό.
γ) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται, οι φάκελοι όλων
των υποβληθεισών οικονοµικών προσφορών.
δ) Το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών εκείνων των
προσφερόντων, των οποίων οι φάκελοι «δικαιολογητικά συµµετοχής-τεχνική προσφορά» έγιναν αποδεκτοί
και συντάσσει το πρακτικό, στο οποίο εισηγείται αιτιολογηµένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη
των προσφορών και την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου. Το εν λόγω πρακτικό κοινοποιείται από το ως
άνω όργανο, µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία», στην αναθέτουσα αρχή προς έγκριση.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαµηλές σε σχέση µε το αντικείµενο της σύµβασης, η αναθέτουσα
αρχή απαιτεί από τους οικονοµικούς φορείς να εξηγήσουν την τιµή ή το κόστος που προτείνουν στην
προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσµίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρµόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016.

Στην περίπτωση ισότιµων προσφορών, η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο µε κλήρωση µεταξύ των
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οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν ισότιµες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής
Αξιολόγησης Προσφορών, παρουσία των οικονοµικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιµες προσφορές.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή µια απόφαση, µε την οποία επικυρώνονται τα
αποτελέσµατα όλων των ανωτέρω σταδίων («∆ικαιολογητικά Συµµετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και
«Οικονοµική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται, µε επιµέλεια αυτής, στους προσφέροντες µέσω της
λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του συστήµατος ΕΣΗ∆ΗΣ, µαζί µε αντίγραφο των πρακτικών της
διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών.
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. 5.5 της
παρούσας.

5.3

Πρόσκληση
υποβολής
δικαιολογητικών
προσωρινού
∆ικαιολογητικά προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά µέσα)

αναδόχου

-

5.3.1 Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική ηλεκτρονική
πρόσκληση µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός προθεσµίας δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νοµιµοποίησης και τα πρωτότυπα
ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) όλων των
δικαιολογητικών που περιγράφονται στην επόµενη παράγραφο, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη µη συνδροµή
των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων
ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 - 2.2.7 αυτής.

5.3.2

Αποδεικτικά µέσα

Α. Το δικαίωµα συµµετοχής των οικονοµικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής τους, όπως
ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7 αναφορικά µε την εγγραφή τους στο ∆ΣΑ, καθώς και στην
παράγραφο 4.1 αναφορικά µε την υποβολή προσφορών, κρίνονται κατά την υποβολή της αίτησης
συµµετοχής, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά τη σύναψη της σύµβασης στις
περιπτώσεις του άρθρου 105 παρ. 3 περ. γ του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονοµικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 της παρούσας, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται
υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 της παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά
περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4 - 2.2.7).
Ο οικονοµικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του οποίου στηρίζεται,
εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν λόγοι
αποκλεισµού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά στοιχεία, αν και
στο µέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος - µέλος της
Ένωσης, η οποία διατίθεται δωρεάν, όπως εθνικό µητρώο συµβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης,
ηλεκτρονικό σύστηµα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστηµα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδοµένων εµπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης (ΕΕΕΣ).
Οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η αναθέτουσα αρχή που έχει
αναθέσει τη σύµβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Επισηµαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:

5.3.2.1

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα ∆ιακήρυξη, εφόσον έχουν
συνταχθεί έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή τους,

5.3.2.2

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.

Β. Τα ανά περίπτωση προσκοµιζόµενα δικαιολογητικά έχουν ως εξής:
Β.1. Για την απόδειξη της µη συνδροµής των λόγων αποκλεισµού της παραγράφου 2.2.3 οι προσφέροντες
οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1, απόσπασµα του σχετικού µητρώου, όπως του ποινικού µητρώου
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναµο έγγραφο που εκδίδεται από αρµόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του
κράτους-µέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο οικονοµικός
φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του. Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος
αφορά και στα µέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονοµικού
Σελίδα
529
29

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,
Η υποχρέωση προσκόµισης του ως άνω αποσπάσµατος, πέρα από τα φυσικά πρόσωπα και τις
ατοµικές επιχειρήσεις, αφορά:
Α) Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε), Ιδιωτικών Κεφαλαιουχικών Εταιρειών
(Ι.Κ.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε, Ε.Ε), τους διαχειριστές,
Β) Στις περιπτώσεις Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε), τον ∆ιευθύνοντα Σύµβουλο, καθώς και όλα τα
µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
Γ) Στις περιπτώσεις των συνεταιρισµών, όλα τα µέλη του ∆ιοικητικού Συµβουλίου,
∆) Στις περιπτώσεις Ένωσης Προµηθευτών το προαναφερόµενο Απόσπασµα Ποινικού Μητρώου θα
πρέπει να προσκοµίζεται για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση
Ε) Στις περιπτώσεις της Κοινοπραξίας το ανωτέρω σχετικό απόσπασµα Ποινικού Μητρώου θα
πρέπει να προσκοµίζεται για κάθε µέλος που συµµετέχει στην Κοινοπραξία
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 ως εξής:
Αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας από τους αρµόδιους ασφαλιστικούς φορείς του οικείου
Κράτους –µέλους ή χώρας. Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να εκδίδουν τις ασφαλιστικές
ενηµερότητες κατά το χρόνο υποβολής της αίτησης συµµετοχής (ΕΕΕΣ) και νέες
ασφαλιστικές ενηµερότητες κατά το στάδιο υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης,
όταν και ως προσωρινοί ανάδοχοι θα τις προσκοµίσουν αµφότερες.
i)
Ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει επιπλέον Υπεύθυνη ∆ήλωση αναφορικά µε
τους οργανισµούς κοινωνικής ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά Οργανισµούς κύριας και επικουρικής
ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές.
∆εν αποτελούν απόδειξη ενηµερότητας της προσφέρουσας εταιρείας, αποδεικτικά
ασφαλιστικής ενηµερότητας των φυσικών προσώπων που στελεχώνουν την εταιρεία ως
εταίροι.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες (φυσικά και νοµικά πρόσωπα) που δεν υποβάλλουν τα άνω
αποδεικτικά, υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν απασχολούν προσωπικό, για το
οποίο υπάρχει υποχρέωση ασφάλισης σε ηµεδαπούς ασφαλιστικούς φορείς. Αν απασχολούν
τέτοιο προσωπικό, τότε πρέπει να υποβάλλουν σχετικό αποδεικτικό ασφαλιστικής ενηµερότητας.
ii)
Αποδεικτικό φορολογικής ενηµερότητας από την αρµόδια αρχή του οικείου
Κράτους-µέλους ή χώρας.
Τα Ελληνικά φυσικά και νοµικά πρόσωπα υποβάλλουν αποδεικτικό της αρµόδιας ∆.Ο.Υ.
Οι συµµετέχοντες θα πρέπει να εκδίδουν µία φορολογική ενηµερότητα κατά το χρόνο
υποβολής της αίτησης συµµετοχής (ΕΕΕΣ) και µία κατά το στάδιο υποβολής των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, όταν και ως προσωρινοί ανάδοχοι θα τις προσκοµίσουν
αµφότερες.
Οι αλλοδαποί προσφέροντες υποβάλλουν υπεύθυνη δήλωση περί του ότι δεν έχουν υποχρέωση
καταβολής φόρων στην Ελλάδα. Σε περίπτωση που έχουν τέτοια υποχρέωση, υποβάλλουν
σχετικό αποδεικτικό της οικείας ∆.Ο.Υ.
γ) Για την παράγραφο 2.2.3.4, Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρµόδια δικαστική ή διοικητική
Αρχή του οικείου Κράτους µέλους ή χώρας που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του,
άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις
(3) µήνες πριν από την υποβολή του.
Ειδικότερα για τους οικονοµικούς φορείς που είναι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα τα πιστοποιητικά
ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συµβιβασµό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή ότι
δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρµόδιο Πρωτοδικείο της
έδρας του Οικονοµικού Φορέα
Το πιστοποιητικό ότι το νοµικό πρόσωπο δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των
εταίρων µε δικαστική Απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο της έδρας του
οικονοµικού Φορέα , το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση µε απόφαση των
εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η, σύµφωνα µε τις κείµενες διατάξεις όπως κάθε φορά
ισχύουν.
Η µη αναστολή των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων του οικονοµικού φορέα, για τους
εγκαταστηµένους στην Ελλάδα οικονοµικούς Φορείς, αποδεικνύεται µέσω της ηλεκτρονικής
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πλατφόρµας της Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων Εσόδων (µε εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία
Μητρώου/Επιχείρησης», όπως αυτά εµφανίζονται στο taxis net.).

δ) Για τις περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη ∆ιεύθυνση
Προγραµµατισµού και Συντονισµού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, που να έχει εκδοθεί
έως τρεις (3) µήνες πριν από την υποβολή του, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής
προστίµου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονοµικού φορέα σε χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών
πριν από την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή
η έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού, αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του
οικονοµικού φορέα, χωρίς να απαιτείται επίσηµη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά µε την έκδοση
του πιστοποιητικού.
Αν το κράτος-µέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει 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, το
έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφεροµένου
ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού ή
εµπορικού οργανισµού 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.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4, υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονοµικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόµενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισµού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.5, δικαιολογητικά ονοµαστικοποίησης των µετοχών, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυµη εταιρία. Εξαιρούνται της υποχρέωσης αυτής οι εταιρείες που
είναι εισηγµένες στο Χρηµατιστήριο της χώρας εγκατάστασής τους και υποβάλλουν περί τούτου
υπεύθυνη δήλωση του νόµιµου εκπροσώπου τους.
Ειδικότερα ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της
έδρας, από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, το οποίο να έχει εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή του, καθώς και αναλυτική κατάσταση µε τα
στοιχεία των µετόχων της εταιρείας και τον αριθµό των µετοχών κάθε µετόχου (µετοχολόγιο), όπως
τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο µετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα εργάσιµες
ηµέρες πριν από την ηµέρα υποβολής της προσφοράς.
Εάν ο προσωρινός ανάδοχος είναι αλλοδαπή ανώνυµη εταιρία, και εφόσον έχει, κατά το δίκαιο της
έδρας της, ονοµαστικές µετοχές προσκοµίζει πιστοποιητικό αρµόδιας αρχής του κράτους της έδρας,
από το οποίο να προκύπτει ότι οι µετοχές είναι ονοµαστικές, αναλυτική κατάσταση µετόχων, µε
αριθµό των µετοχών του κάθε µετόχου, όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρηµένα στο βιβλίο
µετόχων της εταιρείας µε ηµεροµηνία το πολύ 30 εργάσιµες ηµέρες πριν την υποβολή της
προσφοράς ή κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονοµαστικοποίηση µέχρι φυσικού
προσώπου των µετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα) εργάσιµες ηµέρες πριν την
υποβολή της προσφοράς.
Σε διαφορετική περίπτωση, δηλαδή εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας στην οποία έχει την έδρα της
δεν έχει ονοµαστικές µετοχές, υποβάλλει βεβαίωση περί µη υποχρέωσης ονοµαστικοποίησης των
µετοχών από αρµόδια αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκοµίζει
υπεύθυνη δήλωση του διαγωνιζόµενου, έγκυρη και ενηµερωµένη κατάσταση µετόχων που κατέχουν
τουλάχιστον 1% των µετοχών και αν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, σχετική κατάσταση µετόχων (µε
1%), σύµφωνα µε την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν οι µέτοχοι αυτοί είναι γνωστοί στην εταιρεία.
Αν δεν προσκοµισθεί κατάσταση κατά τα ανωτέρω, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που οι µέτοχοι
αυτοί δεν της είναι γνωστοί.
Η αναθέτουσα αρχή δεν υπεισέρχεται στην κρίση της ως άνω αιτιολογίας. ∆ύναται, ωστόσο, να
αποδείξει τη δυνατότητα υποβολής της κατάστασης µετόχων, και µόνο στην περίπτωση αυτή η
εταιρεία αποκλείεται από την παρούσα διαδικασία.
Περαιτέρω, πριν την υπογραφή της σύµβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής
απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «∆ικαιολογητικά
για την τήρηση των µητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε µε το ν. 3414/2005» και
στ) για την παράγραφο 2.2.3.9 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονοµικού φορέα ότι
δεν έχει εκδοθεί σε βάρος του απόφαση αποκλεισµού, σύµφωνα µε το άρθρο 74 του ν.
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4412/2016.
Β.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελµατικής
δραστηριότητας)
προσκοµίζουν
πιστοποιητικό/βεβαίωση
του
οικείου
επαγγελµατικού µητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγκατεστηµένοι
σε κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκοµίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελµατικού µητρώου του Παραρτήµατος XI του Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µε το οποίο
πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελµά τους. Στην περίπτωση που
χώρα δεν τηρεί τέτοιο µητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό µπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - µέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφεροµένου ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή
αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο
οικονοµικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο µητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την
εκτέλεση του αντικειµένου της υπό ανάθεση σύµβασης.
Οι εγκατεστηµένοι στην Ελλάδα οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα:
α) Τα νοµικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιµελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρµόδιο
επαγγελµατικό Μητρώο, κατά περίπτωση
β) Τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.∆.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, την οποία διαθέτουν ανάλογα µε τον
τύπο του οχήµατος.
Τα ως άνω δικαιολογητικά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν
από την υποβολή τους.

Β.3.
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ απόδειξη της οικονοµικής και χρηµατοοικονοµικής επάρκειας.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονοµικοί φορείς προσκοµίζουν:
α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχηµάτων που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο (βασικό και
εφεδρικό),
β) ασφαλιστήρια συµβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποιηθούν για κάθε δροµολόγιο (βασικό
και εφεδρικό),
Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας των οχηµάτων, υπεύθυνη δήλωση του συνιδιοκτήτη του οχήµατος, θεωρηµένη
για το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιµοποίηση του οχήµατος από τον
υποψήφιο ανάδοχο, για την µεταφορά µαθητών για όλη την διάρκεια της σύµβασης µέχρι την πλήρη εκτέλεση
αυτής.
Σε περίπτωση µίσθωσης ή παραχώρησης οχήµατος, συµφωνητικό µίσθωσης ή παραχωρητήριο, όπου στην
τελευταία περίπτωση απαιτείται και πρόσφατη υπεύθυνη δήλωση, του ιδιοκτήτη του οχήµατος θεωρηµένη για
το γνήσιο της υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχηµα για όλη την διάρκεια της σύµβασης µέχρι
την πλήρη εκτέλεση αυτής, η οποία έχει εκδοθεί έως δεκαπέντε ηµέρες (15) από την κατάθεση της προσφοράς.
γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήµατα που θα χρησιµοποηθούν για κάθε δροµολόγιο
(βασικό και εφεδρικό),
δ) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόµιµο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται κατά τις
κείµενες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται, αντ΄αυτής, προσκοµίζεται υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου
εκπροσώπου του ΚΤΕΛ, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση και αναφέρεται η σχετική
νοµοθετική/κανονιστική διάταξη στην οποία αυτή εδράζεται.
Β.5.
∆ΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ η απόδειξη της συµµόρφωσής τους µε πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
Β.6. Για την απόδειξη της νόµιµης σύστασης και εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονοµικός
φορέας είναι νοµικό πρόσωπο, προσκοµίζει τα κατά περίπτωση νοµιµοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόµιµης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά µεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση ∆.Σ.
σε σώµα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα µε τη νοµική µορφή του διαγωνιζοµένου), τα οποία πρέπει να
έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιµες ηµέρες πριν από την υποβολή τους. Από τα ανωτέρω έγγραφα
πρέπει να προκύπτουν η νόµιµη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα
πρόσωπο/α που δεσµεύει/ουν νόµιµα την εταιρία κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού
(νόµιµος εκπρόσωπος, δικαίωµα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των µελών του οργάνου διοίκησης/ νόµιµου εκπροσώπου.
Β.7. Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους που προβλέπονται από τις
εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση από οργανισµούς πιστοποίησης που
συµµορφώνονται µε τα ευρωπαϊκά πρότυπα πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήµατος VII του
Προσαρτήµατος Α΄ του ν. 4412/2016, µπορούν να προσκοµίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό
εγγραφής εκδιδόµενο από την αρµόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρµόδιο οργανισµό
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πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η εγγραφή των εν λόγω
οικονοµικών φορέων στον επίσηµο κατάλογο ή η πιστοποίηση και η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούµενη εγγραφή στους επίσηµους καταλόγους από τους αρµόδιους οργανισµούς ή το
πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισµό πιστοποίησης, συνιστά τεκµήριο καταλληλότητας όσον
αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις οποίες καλύπτει ο επίσηµος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονοµικοί φορείς που είναι εγγεγραµµένοι σε επίσηµους καταλόγους απαλλάσσονται από την
υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται στο πιστοποιητικό εγγραφής τους.
Β.8 Οι ενώσεις οικονοµικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά
περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονοµικό φορέα που συµµετέχει στην ένωση, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 19 παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.9 Στην περίπτωση που οικονοµικός φορέας επιθυµεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύµφωνα µε την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκοµίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσµευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Β.10 ∆ικαιολογητικά οδηγών και συνοδών:

Ευκρινές φωτοαντίγραφο άδειας οδήγησης σε ισχύ για τους οδηγούς που θα χρησιµοποιηθούν, όπου
για τους οδηγούς λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθµός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό
Επαγγελµατικής Ικανότητας).
Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει να είναι υγιείς (δηλ. ικανοί για οδήγηση) µε βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά
την κείµενη νοµοθεσία(ΦΕΚ 4587/τ.Β/οικ.Α79574/5488/16)
Απαιτείται να προσκοµίζεται ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, από παθολόγο, ψυχίατρο, και
δερµατολόγο (ακόµη και σε περίπτωση που και ο ίδιος ο προσωρινός ανάδοχος είναι οδηγός ή συνοδός)
σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής του, τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών µαθητών σύµφωνα µε τα
σχετικώς οριζόµενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019 εγκύκλιο του
Υπουργείου Εσωτερικών (Α∆Α: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
Ακόµη, ο ανάδοχος πρέπει να προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων
οδηγών και των συνοδών οχηµάτων µεταφοράς µαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν
παραπεµφθεί για κανένα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ Μεταφοράς Μαθητών αδικήµατα καθώς και
ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω
υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής.

Γ. Τα εν λόγω δικαιολογητικά, υποβάλλονται από τον προσφέροντα («προσωρινό ανάδοχο»), ηλεκτρονικά
µέσω του συστήµατος, σε µορφή αρχείων pdf και προσκοµίζονται κατά περίπτωση από αυτόν εντός τριών
(3) εργάσιµων ηµερών από την ηµεροµηνία υποβολής τους, κατά τις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α’ 94).
Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα, µπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή
φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία
πρέπει να έχει συνταχθεί µετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Όταν υπογράφονται από τον ίδιο, φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή.
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστηµα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής τους.
Η προσκόµιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισµένο φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει τα εξής :
ΠΡΟΣ:
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ – ΓΕΝ.∆/ΝΣΗ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ - ∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ - ΤΜ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ,
ΠΤΟΛΕΜΑΙΩΝ 1 – ∆ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟ ΦΛΩΡΙΝΑ - Τ.Κ. 53100
«∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ
ΤΟΥ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΤΩΝ 2021-2022 & 2022-2023
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΑΠΟ:
(ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
Αν δεν προσκοµισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλει εντός της προθεσµίας της παρ. 5.3.1 του
παρόντος, αίτηµα προς το αρµόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσµίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται µε αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί
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την χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσµία υποβολής των
δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για την χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρµόδιες αρχές.
Το παρόν εφαρµόζεται και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόµιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συµµετοχής, σε
οποιοδήποτε στάδιο, πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρµογή της διάταξης του άρθρου 79 παρ.
5 εδ. α’ του ν. 4412/2016, τηρουµένων των αρχών της ίσης µεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά λαµβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση
συµµετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη πλέον
συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά, τηρουµένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:

i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν µε το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύµβασης, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή

ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισµένο χρονικό διάστηµα τα απαιτούµενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογητικών ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκοµίσθηκαν νοµίµως και εµπροθέσµως, δεν αποδεικνύονται οι όροι και
οι προϋποθέσεις συµµετοχής σύµφωνα µε τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι αποκλεισµού) και
2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενηµέρωσης της αναθέτουσας αρχής για µεταβολές στις
προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει, µε το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύµβασης, ότι πληροί και οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση µετά την δήλωση και µέχρι την
ηµέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόµιση των δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
(οψιγενείς µεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συµµετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκοµίσει ένα ή
περισσότερα από τα απαιτούµενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής
σύµφωνα µε τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.7 της παρούσας, η διαδικασία µαταιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται µε τη σύνταξη από την Επιτροπή
πρακτικού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συµπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόµενα ανωτέρω και
τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόµενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε
για την ανάθεση της σύµβασης είτε για την απόρριψη της προσφοράς του προσωρινού αναδόχου είτε για τη
µαταίωση της διαδικασίας. Επισηµαίνεται ότι, η αρµόδια Επιτροπή, µε αιτιολογηµένη εισήγησή της, µπορεί
να προτείνει την κατακύρωση της σύµβασης για ολόκληρη ή µεγαλύτερη ή µικρότερη ποσότητα κατά
ποσοστό στα εκατό και ως εξής: ποσοστό 15% στην περίπτωση της µεγαλύτερης ποσότητας και ποσοστό
50% στην περίπτωση µικρότερης ποσότητας. Για κατακύρωση µέρους της ποσότητας κάτω του
καθοριζόµενου ως ανωτέρω ποσοστού, απαιτείται προηγούµενη αποδοχή από τον προσωρινό ανάδοχο.
Τα αποτελέσµατα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της Επιτροπής
επικυρώνονται µε την απόφαση κατακύρωσης.

5.4

Κατακύρωση - σύναψη σύµβασης

5.4.1 Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, µαζί µε αντίγραφο όλων των πρακτικών
της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί
οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο, ηλεκτρονικά µέσω του συστήµατος.
Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννοµα αποτελέσµατά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την
κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά.

5.4.2 Τα έννοµα αποτελέσµατα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύµβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά τα εξής:
α) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυµβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύµφωνα µε τα
άρθρα 35 και 36 του ν. 4129/2013, καθώς και το άρθρο 33 παρ. 11 του ν.4412/2016
β) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος
υποβάλλει, έπειτα από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόµενα
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του
οψιγενείς µεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ιδίου νόµου και µόνον στην περίπτωση
του προσυµβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης
κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό όργανο, το οποίο συντάσσει
πρακτικό που συνοδεύει τη σύµβαση.
Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συµφωνητικού, θέτοντάς του
προθεσµία που δε µπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ηµέρες από την κοινοποίηση της σχετικής ειδικής
πρόσκλησης. Το συµφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.
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Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συµφωνητικό µέσα στην τεθείσα
προθεσµία, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή
συµµετοχής του και ακολουθείται η ίδια διαδικασία για τον προσφέροντα που υπέβαλε την αµέσως επόµενη
πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά.
5.5

Προσκόµιση εγγράφων πριν από την υπογραφή της σύµβασης

Μετά την, εκ µέρους της αναθέτουσας αρχής, πρόσκληση του αναδόχου όπως προσέλθει για την
υπογραφή του συµφωνητικού, και εντός της τεθείσας σε αυτόν προθεσµίας, ο ανάδοχος πρέπει να
προσκοµίσει στην αναθέτουσα αρχή υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των
συνοδών οχηµάτων µεταφοράς µαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεµφθεί για
κανένα από τα αναφερόµενα στην ΚΥΑ αδικήµατα καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική
δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή µερική), υπό επικουρική δικαστική συµπαράσταση (πλήρη ή
µερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση
γνησίου υπογραφής.
Εάν δεν προσκοµιστούν, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσµίας, µία ή περισσότερες από τις
προαναφερόµενες υπεύθυνες δηλώσεις, τίθεται νέα προθεσµία στον ανάδοχο, µε έγγραφο της αρµόδιας
∆/νσης της Περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, η
η
εν λόγω προθεσµία δεν µπορεί να υπερβαίνει την 20 ηµέρα από την κοινοποίηση της έγγραφης
πρόσκλησης για την υπογραφή σύµβασης.
Εάν και στη νέα ταχθείσα προθεσµία δεν προσκοµιστούν µία ή περισσότερες από τις απαιτούµενες
δηλώσεις, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της σύµβασης και, εν συνεχεία, η Περιφέρεια
δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρµόζει τα οριζόµενα στην παράγραφο 7.4.3 της παρούσας
(ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών για τη
συγκεκριµένη σύµβαση.

5.6

Προδικαστικές Προσφυγές - Προσωρινή ∆ικαστική Προστασία – Κήρυξη ακυρότητας
σύµβασης

5.6.1 Κάθε ενδιαφερόµενος, ο οποίος έχει ή είχε συµφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριµένη σύµβαση και
έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζηµία από εκτελεστή πράξη ή παράλειψη της αναθέτουσας αρχής
κατά παράβαση της νοµοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της εσωτερικής νοµοθεσίας, δικαιούται να
ασκήσει προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης της
αναθέτουσας αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το
αίτηµά του. Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής η προθεσµία για την άσκηση
της προδικαστικής προσφυγής είναι:
(α) δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης στον ενδιαφερόµενο οικονοµικό
φορέα αν η πράξη κοινοποιήθηκε µε ηλεκτρονικά µέσα ή τηλεοµοιοτυπία ή
(β) δεκαπέντε (15) ηµέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόµενης πράξης σε αυτόν αν
χρησιµοποιήθηκαν άλλα µέσα επικοινωνίας, άλλως
γ) δέκα (10) ηµέρες από την πλήρη, πραγµατική ή τεκµαιρόµενη, γνώση της πράξης που βλάπτει τα
συµφέροντα του ενδιαφερόµενου οικονοµικού φορέα.
Ειδικά για την άσκηση προσφυγής κατά προκήρυξης, η πλήρης γνώση αυτής τεκµαίρεται µετά την πάροδο
δεκαπέντε (15) ηµερών από τη δηµοσίευση στο ΚΗΜ∆ΗΣ.
Σε περίπτωση παράλειψης, η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι δεκαπέντε
(15) ηµέρες από την εποµένη της συντέλεσης της προσβαλλόµενης παράλειψης.
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά µέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ
στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισµού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου
Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριµένη προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή ή
προηγµένη ηλεκτρονική υπογραφή µε χρήση εγκεκριµένων πιστοποιητικών.
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον
προσφεύγοντα υπέρ του ∆ηµοσίου, κατά τα ειδικά οριζόµενα στο άρθρο 363 του ν. 4412/2016 στο άρθρο 19
παρ. 1.1 και στο άρθρο 7 της µε αριθµ. 56902/215 Υ.Α.
Το παράβολο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα, σε περίπτωση ολικής ή µερικής αποδοχής της προσφυγής
του ή σε περίπτωση που, πριν την έκδοση της απόφασης της ΑΕΠΠ επί της προσφυγής, η αναθέτουσα
αρχή ανακαλεί την προσβαλλόµενη πράξη ή προβαίνει στην οφειλόµενη ενέργεια.
Η προθεσµία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής και η άσκησή της ∆ΕΝ κωλύουν τη σύναψη της
σύµβασης, κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 364 του ν. 4412/2016. Επίσης, η άσκηση της προδικαστικής
προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν και γίνουν αποδεκτά
προσωρινά µέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του ν.4412/2016.
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Οι αναθέτουσες αρχές µέσω της λειτουργίας «Επικοινωνία» του ΕΣΗ∆ΗΣ:

• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόµενο τρίτο σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην περ. α του
πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.

• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ) τα προβλεπόµενα στην περ. β του
πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του ν. 4412/2016.
Η ΑΕΠΠ αποφαίνεται αιτιολογηµένα επί της βασιµότητας των προβαλλόµενων πραγµατικών και νοµικών
ισχυρισµών της προσφυγής και των ισχυρισµών της αναθέτουσας αρχής και, σε περίπτωση παρέµβασης,
των ισχυρισµών του παρεµβαίνοντος και δέχεται (εν όλω ή εν µέρει) ή απορρίπτει την προσφυγή µε
απόφασή της, η οποία εκδίδεται µέσα σε αποκλειστική προθεσµία είκοσι (20) ηµερών από την ηµέρα
εξέτασης της προσφυγής.
Οι χρήστες - οικονοµικοί φορείς ενηµερώνονται για την αποδοχή ή την απόρριψη της προσφυγής από την
ΑΕΠΠ.
Η άσκηση της ως άνω προδικαστικής προσφυγής αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ένδικων
βοηθηµάτων της αίτησης αναστολής και της αίτησης ακύρωσης του άρθρου 372 του ν. 4412/2016 κατά των
εκτελεστών πράξεων ή παραλείψεων των αναθετουσών αρχών.
Η αίτηση αναστολής κατατίθεται στο αρµόδιο δικαστήριο µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την
κοινοποίηση ή την πλήρη γνώση της απόφασης επί της προδικαστικής προσφυγής. Για την άσκηση της
αιτήσεως αναστολής κατατίθεται παράβολο, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στο άρθρο 372 παρ. 4 του ν.
4412/2016.

5.6.2 Στο πλαίσιο του παρόντος ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών, µπορεί να ασκηθεί προδικαστική
προσφυγή στην ΑΕΠΠ, για την κήρυξη ακυρότητας της συναφθείσας σύµβασης, κατά τα ειδικότερα
οριζόµενα στα άρθρα 368 έως και 371 του ν. 4412/2016.
5.7

Ματαίωση ∆ιαδικασίας

Η αναθέτουσα αρχή µαταιώνει ή δύναται να µαταιώσει εν όλω ή εν µέρει αιτιολογηµένα τη διαδικασία
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του ν. 4412/2016, µετά από γνώµη της
αρµόδιας Επιτροπής. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλµατα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της
διαδικασίας ανάθεσης, µπορεί, µετά από γνώµη 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.

6.
6.1

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συµβατικό Πλαίσιο - Εφαρµοστέα Νοµοθεσία

Κατά την εκτέλεση της σύµβασης εφαρµόζονται οι διατάξεις του ν. 4412/2016, οι όροι της παρούσας
διακήρυξης και συµπληρωµατικά ο Αστικός Κώδικας.
6.2

Εγγύηση καλής εκτέλεσης και εγγύηση προκαταβολής

6.2.1 Για την υπογραφή της σύµβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, σύµφωνα µε το
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας της
σύµβασης, εκτός ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύµβασης.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, προκειµένου να γίνει αποδεκτή , πρέπει να περιλαµβάνει κατ' ελάχιστον τα
αναφερόµενα στην παράγραφο 6.2.2 στοιχεία της παρούσας και επιπλέον τον αριθµό και τον τίτλο της
σχετικής σύµβασης. Το περιεχόµενό της πρέπει να είναι σύµφωνο µε το υπόδειγµα που περιλαµβάνεται στο
Παράρτηµα V της ∆ιακήρυξης και τα οριζόµενα στο άρθρο 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρµογή όλων των
όρων της σύµβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου,
συµπεριλαµβανοµένης τυχόν ισόποσης προς αυτόν προκαταβολής.
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύµβασης κατά την παράγραφο 6.5, η οποία συνεπάγεται αύξηση της
συµβατικής αξίας, ο ανάδοχος είναι υποχρεωµένος να καταθέσει πριν την τροποποίηση, συµπληρωµατική
εγγύηση το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της αύξησης, εκτός ΦΠΑ.
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύµβασης, όπως αυτή
ειδικότερα ορίζει.

6.2.2 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία της παρ. 2.1.5 της παρούσας
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης αποδεσµεύεται τµηµατικά, κατά το ποσό που αναλογεί στην αξία του µέρους
του υπηρεσιών που παρασχέθηκαν, µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή τους. Εάν στο
πρωτόκολλο οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει
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εκπρόθεσµη παράδοση, η επιστροφή της ως άνω εγγύησης γίνεται µετά την αντιµετώπιση των
παρατηρήσεων και του εκπροθέσµου.
6.3

Όροι εκτέλεσης της σύµβασης

6.3.1 Κατά την εκτέλεση της σύµβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τοµείς του
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί µε το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συµβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθµούνται στο
Παράρτηµα X του Προσαρτήµατος Α ΄ του ν.4412/2016.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και
βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύµβασης και τις αρµόδιες δηµόσιες αρχές
και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρµοδιότητάς τους.
6.4

Υπεργολαβία

6.4.1. Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συµβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της
εκτέλεσης τµήµατος/τµηµάτων ή δροµολογίου/ων της σύµβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των
υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του
κυρίου αναδόχου.
6.4.2. Κατά την υπογραφή της σύµβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα
αρχή το όνοµα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόµιµους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι οποίοι
συµµετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριµένη χρονική στιγµή. Επιπλέον,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών αυτών, κατά τη
διάρκεια της σύµβασης, καθώς και τις απαιτούµενες πληροφορίες σχετικά µε κάθε νέο υπεργολάβο, τον
οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιµοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύµβαση, προσκοµίζοντας τα σχετικά
συµφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της συνεργασίας του Αναδόχου µε
υπεργολάβο/υπεργολάβους της σύµβασης, αυτός υποχρεούται σε άµεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής
στην Αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την οµαλή εκτέλεση του τµήµατος/των τµηµάτων της
σύµβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή
κατά την ως άνω διαδικασία.

6.4.3. Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδροµή των λόγων αποκλεισµού για τους υπεργολάβους,
όπως αυτοί περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.3 και µε τα αποδεικτικά µέσα της παραγράφου 5.3.2 της
παρούσας, εφόσον το(α) τµήµα(τα) της σύµβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό
µορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της
συνολικής αξίας της σύµβασης.
Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού απαιτεί ή δύναται να
απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόµενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 131 του ν.
4412/2016.
6.5

Τροποποίηση σύµβασης κατά τη διάρκειά της

Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και
κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας, η οποία ορίζεται µε
απόφαση της Α.Α.
Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα προαίρεσης, σύµφωνα µε την πρόβλεψη του άρθρου 2, κεφάλαιο
Γ, παρ. 2στ, της υπ' αριθµ. 50025/2018 (Β’ 4217) Κ.Υ.Α. που αναλύεται ως εξής:
•

∆ικαίωµα προαίρεσης για την τροποποίηση των συµβάσεων (τροποποίηση των υφιστάµενων
δροµολογίων µε µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης) ή
αναθεώρησης τιµών, µε αύξηση φυσικού οικονοµικού αντικειµένου, σε ποσοστό έως 20% επί της
συνολικής εκτιµώµενης αξίας του παρόντος ∆ΣΑ, ήτοι έως 555.043.57 ευρώ πλέον ΦΠΑ. Το ως άνω
ποσοστό µπορεί να κατανέµεται σε κάθε επιµέρους σύµβαση που θα συναφθεί σύµφωνα µε τα
προβλεπόµενα στο Στάδιο Β της παρούσας και δεν δύναται να υπερβαίνει το 20% επί της αξίας της
σύµβασης.

•

∆ικαίωµα προαίρεσης 30% επί της συνολικής εκτιµώµενης αξίας του παρόντος ∆ΣΑ, ήτοι έως
832.565,35 ευρώ πλέον ΦΠΑ που αφορά τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειµένου της
σύµβασης για διάστηµα έως 3 (τρεις) µήνες, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, καθώς
και για την κάλυψη νέων αναγκών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους. Σε
κάθε περίπτωση οι παρατάσεις των επιµέρους συµβάσεων συνυπολογίζονται στο συνολικό ποσοστό
50% προαιρέσεων και αθροίζονται µε όλα τα προαναφερόµενα δικαιώµατα προαίρεσης.

Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής και κατόπιν γνωµοδότησης της καθ’ ύλην αρµόδιας υπηρεσίας ή άλλως της υπηρεσίας η οποία
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ορίζεται µε απόφαση της Α.Α., πλην της περίπτωσης της αναθεώρησης (αναπροσαρµογής) τιµών για την
οποία δεν απαιτείται απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
Η τροποποίηση της σχετικής σύµβασης, σύµφωνα µε τα ανωτέρω, πραγµατοποιείται µε απόφαση της
Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου και
κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, µε υπογραφή νέου συµφωνητικού (σύµβασης). Στην ως άνω απόφαση
πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι κατά τα λοιπά, ισχύουν οι όροι της αρχικής σύµβασης.
Σε αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις, εφόσον συµφωνήσουν προς τούτο και τα δύο συµβαλλόµενα
µέρη, µπορεί να τροποποιείται η σύµβαση (ενδεικτικά σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη οχήµατος), ύστερα
από γνωµοδότηση του αρµοδίου οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, µε την οποία συναινεί στην
τροποποίηση, δύναται να προσβληθεί από οποιονδήποτε έχει έννοµο συµφέρον (εξαιρείται η τυχόν
τροποποίηση της σύµβασης λόγω τροποποίησης δροµολογίου που καλύπτεται από το δικαίωµα
προαίρεσης σύµφωνα µε τα παραπάνω).
Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων, όπως αντικατάσταση οχήµατος (βασικού είτε εφεδρικού),
αντικατάσταση οδηγού/συνοδού, αλλαγή των στοιχείων του σχολείου, µικρή αλλαγή του αριθµού
µεταφερόµενων µαθητών ή τροποποιήσεων που δεν επιφέρουν µεταβολή στο συµβατικό τίµηµα, δεν
απαιτείται απόφαση του αρµοδίου οργάνου.
6.6

Τρόπος πληρωµής

6.6.1. Η καταβολή της αµοιβής στον ανάδοχο γίνεται τµηµατικά, κατόπιν προσκόµισης των νόµιµων
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν.
4412/2016, ήτοι:

-

Βεβαίωση πραγµατοποίησης δροµολογίου/ων από το ∆ιευθυντή κάθε σχολείου.
Τιµολόγιο του αναδόχου για παρεχόµενες υπηρεσίες.
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα, όπου απαιτείται, κατά τις κείµενες διατάξεις.

Επισηµαίνεται ότι οι αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, µπορούν να
ζητήσουν κάθε άλλο πρόσφορο δικαιολογητικό.

6.6.2. Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύµφωνα µε την
κείµενη νοµοθεσία, µη συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α., για την εκτέλεση της υπηρεσίας στον τόπο και µε τον
τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύµβασης. Ιδίως, βαρύνεται µε τις ακόλουθες κρατήσεις:
α) Κράτηση 0,07% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής, καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης Υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων
Συµβάσεων επιβάλλεται (άρθρο 4, ν.4013/2011 όπως ισχύει).
β) Κράτηση 0,06% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων της
αρχικής καθώς και κάθε συµπληρωµατικής σύµβασης υπέρ της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών
Προσφυγών (άρθρο 350 παρ. 3 του ν. 4412/2016).
γ) Κράτηση ύψους 0,02% υπέρ του ∆ηµοσίου, η 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 της Γενικής ∆ιεύθυνσης ∆ηµοσίων Συµβάσεων και
Προµηθειών σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήµου 3% και στην επ’
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Με κάθε πληρωµή θα γίνεται η προβλεπόµενη από την κείµενη νοµοθεσία παρακράτηση φόρου
εισοδήµατος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού.
6.7

∆ικαίωµα µονοµερούς λύσης της σύµβασης

6.7.1. Η αναθέτουσα αρχή µπορεί, µε τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείµενες διατάξεις, να καταγγείλει τη
σύµβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον:
α) η σύµβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του ν.
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύµβασης,
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύµβασης, τελούσε σε µια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στην παράγραφο 2.2.3.1 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία
σύναψης της σύµβασης,
γ) η σύµβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων που
υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί µε απόφαση του
∆ικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάµει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ.
6.8

Κήρυξη οικονοµικού φορέα εκπτώτου – Κυρώσεις- Ποινικές Ρήτρες
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6.8.1. Ο ανάδοχος, µε την επιφύλαξη της συνδροµής λόγων ανωτέρας βίας, κηρύσσεται υποχρεωτικά
έκπτωτος από τη σύµβαση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από αυτήν, εάν δεν εκπληρώσει τις
συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι
σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία
εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των παρατάσεων.
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωµα που απορρέει από
αυτήν, µε απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου:
α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συµφωνητικό, µέσα στην προθεσµία που ορίζεται
στην ειδική πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συµµετοχής,
β) εάν δεν εκπληρώσει τις συµβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συµµορφωθεί µε τις γραπτές εντολές της
αναθέτουσας αρχής, που είναι σύµφωνες µε την σύµβαση ή τις κείµενες διατάξεις και
γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσµία εκτέλεσης της σύµβασης, λαµβανοµένων υπόψη των
παρατάσεων.
Ειδικότερα, σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας µε
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών, ύστερα από εισήγηση του
∆ιευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Περιφέρειας και
η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
Οι κάτωθι παραβάσεις, οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των µαθητών, επισύρουν την ποινή της
καταγγελίας της σύµβασης και έκπτωσης του αναδόχου:
•
Χρησιµοποίηση ακατάλληλου µεταφορικού µέσου σε αντικατάσταση δικαιολογηµένη ή µη,
εγκεκριµένου µεταφορικού µέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα µεταφορικά µέσα για όλους τους µαθητές.
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή (όπου αυτός απαιτείται).

• Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να µεταφερθούν.
• Απαράδεκτη συµπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας
Στις ως άνω περιπτώσεις κήρυξης του αναδόχου εκπτώτου και πριν από την εκκίνηση της σχετικής
διαδικασίας, η αναθέτουσα αρχή του κοινοποιεί ειδική όχληση, η οποία περιλαµβάνει συγκεκριµένη
περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί αυτός, θέτοντας προθεσµία για τη συµµόρφωσή
του, η οποία δεν µπορεί να είναι µικρότερη των δεκαπέντε (15) ηµερών, µέσα σε τριάντα (30) ηµέρες από
την άπρακτη πάροδο της ως άνω προθεσµίας συµµόρφωσης.
Αν η προθεσµία που τεθεί µε την ειδική όχληση παρέλθει χωρίς να συµµορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος, µε
αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής.
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύµβαση όταν: α. Η
σύµβαση δεν υπογράφηκε µε ευθύνη της Περιφέρειας. β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας.
Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή τη σύµβαση, επιβάλλεται ολική κατάπτωση
της εγγύησης καλής εκτέλεσης της σύµβασης, µε αιτιολογηµένη απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της
Περιφερείας ή του αρµοδίως εξουσιοδοτηµένου από αυτήν οργάνου, ύστερα από γνωµοδότηση του
αρµόδιου οργάνου.
Επιπλέον, µπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισµός από τη συµµετοχή σε διαδικασίες σύναψης
συµβάσεων του ν. 4412/2016 και 4413/2016, κατά τα ειδικότερα προβλεπόµενα στο άρθρο 74 του ν.
4412/2016.

6.8.2. Στις περιπτώσεις που ο µειοδότης παραβαίνει ή αµελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται, µε
απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής της Περιφέρειας, εις βάρος του ποινικές ρήτρες επί τοις % επί της
συµβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.), ως εξής:
Α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν µείωση της συµβατικής τιµής του ηµερησίου δροµολογίου
έως 5%

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το
πρωί.

• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης µεταφορικού µέσου στο σχολείο για την επιστροφή των
•

µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα.
Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του µεταφορικού µέσου και των στάσεων, οι οποίες δεν
οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.

Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν µείωση της µηνιαίας συµβατικής τιµής του δροµολογίου
έως 10%

• Αδικαιολόγητη µη πραγµατοποίηση δροµολογίου.
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• Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.
6.8.3 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της
µη καταβολής σε αυτόν της αµοιβής του δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα
πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση του δροµολογίου από άλλον οικονοµικό φορέα.
• Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή,
σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης,
εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
• Σε περίπτωση ένωσης οικονοµικών φορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη
της ένωσης.
• Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του ∆ιευθυντή του
σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η
εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
6.8.4 Σε περίπτωση κήρυξης του αναδόχου ως εκπτώτου, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο παρόν άρθρο
6.8, η Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να εφαρµόζει τα οριζόµενα στην παράγραφο
7.4.3 της παρούσας (ρήτρα υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής
προσφορών για τη συγκεκριµένη σύµβαση.

6.9

∆ιοικητικές προσφυγές κατά τη διαδικασία εκτέλεσης των συµβάσεων

Ο ανάδοχος µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ’ εφαρµογή των
διατάξεων του ν. 4412/2016 καθώς και κατ' εφαρµογή των συµβατικών όρων εκτέλεσης του κεφ. 7 – Ειδικοί
Όροι Εκτέλεσης, της παρούσης, να ασκήσει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας και ουσίας ενώπιον του
φορέα που εκτελεί τη σύµβαση µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία (30) ηµερών από την ηµεροµηνία της
κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της σχετικής απόφασης. Η εµπρόθεσµη άσκηση της προσφυγής
αναστέλλει τις επιβαλλόµενες κυρώσεις. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµοδίως αποφαινόµενο
όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του προβλεπόµενου στις περιπτώσεις β) και δ) της παραγράφου 11 του
άρθρου 221 του ν. 4412/2016 οργάνου, εντός προθεσµίας τριάντα (30) ηµερών από την άσκησή της, άλλως
θεωρείται ως σιωπηρώς απορριφθείσα.
Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης διοικητικής προσφυγής.
Αν κατά της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εµπρόθεσµα η προσφυγή ή αν απορριφθεί
αυτή από το αποφαινόµενο αρµοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται οριστική. Αν ασκηθεί εµπρόθεσµα
προσφυγή, αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης µέχρι αυτή να οριστικοποιηθεί.

6.10 ∆ικαστική Επίλυση ∆ιαφορών
Κάθε διαφορά µεταξύ των συµβαλλόµενων µερών που προκύπτει από τις συµβάσεις που συνάπτονται στο
πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ, επιλύεται µε την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο ∆ιοικητικό Εφετείο της
Περιφέρειας, στην οποία εκτελείται εκάστη σύµβαση, κατά τα ειδικότερα οριζόµενα στις παρ. 1 έως 6 του
άρθρου 205Α του ν. 4412/2016.

7.

ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ

7.1

Παρακολούθηση της σύµβασης

7.1.1 Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της Σύµβασης και η διοίκηση αυτής θα διενεργηθεί από την
∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας – Τµήµα ∆ια Βίου Μάθηση, η οποία και θα εισηγείται στην
Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας 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.
7.1.2 Η αρµόδια υπηρεσία ∆ιεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας, µε απόφασή της ορίζει για την
παρακολούθηση της σύµβασης ως επόπτη υπάλληλό της, ο οποίος έχει καθήκοντα τα οριζόµενα στο άρθρο
216 του ν. 4412/2016. Με την ίδια απόφαση δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρµόδιας
υπηρεσίας ή των εξυπηρετούµενων από την σύµβαση φορέων (πχ. της Περιφερειακής Ενότητας ή ∆ήµων),
στους οποίους ανατίθενται επιµέρους καθήκοντα για την παρακολούθηση της σύµβασης. Σε αυτή την
περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής.
Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειµένου της σύµβασης,
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καθώς και ο έλεγχος της συµµόρφωσης του αναδόχου µε τους όρους της σύµβασης. Με εισήγηση του
επόπτη η αρµόδια υπηρεσία της Περιφέρειας, κατά τα ανωτέρω, που µπορεί να απευθύνει έγγραφα µε
οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην εκτέλεση της σύµβασης.
7.2

∆ιάρκεια επιµέρους συµβάσεων

7.2.1 Η διάρκεια εκάστης συναπτόµενης σύµβασης, στο πλαίσιο του παρόντος ∆ΣΑ, ορίζεται σε κάθε
επιµέρους πρόσκληση υποβολής προσφορών.
7.2.2 Η συνολική διάρκεια κάθε επιµέρους σύµβασης µπορεί να παρατείνεται, χωρίς αύξηση του
οικονοµικού αντικειµένου, µετά από αιτιολογηµένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής µέχρι το 50% αυτής, σε
αντικειµενικά δικαιολογηµένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου (πχ. παράταση
σχολικού έτους λόγω απεργίας, φυσικών καταστροφών κλπ).
7.2.3

Η αναθέτουσα αρχή δύναται να παρατείνει χρονικά το αντικείµενο κάθε επιµέρους σύµβασης για
διάστηµα µέχρι τρεις (3) µήνες, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου.

7.3

Παραλαβή του αντικειµένου της σύµβασης

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών θα γίνεται ανά µήνα από
τον ∆ιευθυντή κάθε σχολείου µε τη σύνταξη βεβαίωσης πραγµατοποίησης των δροµολογίων ανά µεταφορέα.
Για θέµατα που δεν καλύπτονται από την παρούσα παράγραφο, τυγχάνουν εφαρµογής οι διατάξεις των
άρθρων 219 και 220 του ν. 4412/2016.

7.4

Καταγγελία της σύµβασης - Υποκατάσταση αναδόχου- Αντικατάσταση προσωπικού που
εκτελεί τη σύµβαση

7.4.1
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αµετάκλητα για
ένα από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παρ. 2.2.3.1 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις
σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί αµφοτεροβαρών συµβάσεων.
7.4.2 Εάν ο ανάδοχος πτωχεύσει ή υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης ή τεθεί υπό
αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συµβιβασµού ή αναστείλει τις επιχειρηµατικές του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη
κατάσταση, προκύπτουσα από παρόµοια διαδικασία, προβλεπόµενη σε εθνικές διατάξεις νόµου, η
αναθέτουσα αρχή δύναται, οµοίως, να καταγγείλει µονοµερώς τη σύµβαση και να αναζητήσει τυχόν αξιώσεις
αποζηµίωσης, σύµφωνα µε τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ.
7.4.3 Σε αµφότερες τις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύµβασης, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
προσκαλέσει τον/τους επόµενο/ους, κατά σειρά, µειοδότη/ες της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριµένης
σύµβασης και να του/τους προτείνει να αναλάβει/ουν την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου,
µε τους ίδιους όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλει ο έκπτωτος (ρητή
ρήτρα υποκατάστασης).
7.4.4 Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύµβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και
συνοδηγών των οχηµάτων που χρησιµοποιεί ο ανάδοχος, µία από τις καταστάσεις που αναφέρονται στην
παράγραφο 5.5 της παρούσας, η αναθέτουσα αρχή ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, µε
άλλον, ο οποίος πληροί του όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί µε την παρούσα και ο ανάδοχος
υποχρεούται να προβεί να το πράξει. Σε περίπτωση µη συµµόρφωσής του, η αναθέτουσα αρχή δύναται να
καταγγείλει τη σύµβαση και να απευθυνθεί στον/στους επόµενο/ους µειοδότη/ες, κατά τα οριζόµενα στην
προηγούµενη παράγραφο.
7.5 ∆ιακοπή σύµβασης
Η Περιφέρεια διατηρεί το δυνατότητα διακοπής σύµβασης, κατά τη διάρκεια εκτέλεσής της, λόγω
κατάργησης δροµολογίου/ δροµολογίων.
Σε κάθε περίπτωση, εφαρµοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δηµοσίων
συµβάσεων γενικών υπηρεσιών.
Στην περίπτωση διακοπής της σύµβασης λόγω κατάργησης δροµολογίου, εφαρµόζονται τα σχετικώς
οριζόµενα στις οικείες διατάξεις του κεφαλαίου Γ της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών.
7.6 Αναπροσαρµογή τιµής
Τυχόν τροποποίηση των αρχικών δροµολογίων της εκάστοτε πρόσκλησης υποβολής προσφορών γίνεται
σύµφωνα µε το µαθηµατικό τύπο της ΚΥΑ Μεταφοράς Μαθητών που ισχύει, λαµβάνοντας υπόψη και την
έκπτωση της προσφοράς του αναδόχου του δροµολογίου.
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Η καταβολή της αποζηµίωσης µεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται σύµφωνα µε τη προσφορά τους
έτσι όπως αυτή αναπροσαρµόζεται σύµφωνα µε τη µέση τιµή καυσίµου του µηνός όπως ορίζεται από το
παρατηρητήριο τιµών του Υπουργείου Ανάπτυξης για τον νοµό. Η αναπροσαρµογή του συµβατικού κόστους
δροµολογίου λόγω µηνιαίας διαφοροποίησης της τιµής του καυσίµου υπολογίζεται σύµφωνα µε την
παρακάτω σχέση:
Για λεωφορεία (Μικρά ή Μεγάλα):
(Ν.Κ.∆.Ε.) = (Α.Σ.Κ.∆.) Χ [(Μ.Κ.∆.Ε.)/(Μ.Κ.∆.∆..)]
Όπου:

Ν.Κ.∆.Ε. = Νέο Κόστος ∆ροµολογίου µηνός Εκτέλεσης της Σύµβασης.
Α.Σ.Κ.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου.
Μ.Κ.∆.Ε. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του
Παραρτήµατος της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών µε τιµή καυσίµου µηνός που εκτελείται η σύµβαση.
Μ.Κ.∆.∆. = Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου από τους µαθηµατικούς τύπους του Παραρτήµατος της
ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών µε τιµή καυσίµου µε την οποία δηµοπρατήθηκε η σύµβαση.

Για τα Ε∆Χ Οχήµατα το κόστος δροµολογίου δεν αναπροσαρµόζεται.
Σε περίπτωση αναπροσαρµογής της τιµής δροµολογίου, λόγω τροποποίησης, το νέο συµβατικό κόστος για
κάθε δροµολόγιο της οµάδας που τροποποιείται υπολογίζεται σύµφωνα µε την παρακάτω σχέση:
Για Λεωφορεία (Μικρά ή Μεγάλα) και Ε∆Χ οχήµατα:
(Ν.Σ.Κ.∆.)=( Α.Σ.Κ.∆.) Χ [(Ν.Μ.Κ.∆.)/( Α.Μ.Κ.∆.)]
Όπου:

Ν.Σ.Κ.∆. = Νέο Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου.
Α.Σ.Κ.∆ = Αρχικό Συµβατικό Κόστος ∆ροµολογίου.
Ν.Μ.Κ.∆. = Νέο Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους του
Παραρτήµατος της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της νέας διαδροµής του
δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και διπλού τιµολογίου της διακήρυξης.
Α.Μ.Κ.∆. = Αρχικό Μέγιστο Κόστος ∆ροµολογίου που υπολογίζεται από τους µαθηµατικούς τύπους
του Παραρτήµατος της ΚΥΑ µεταφοράς µαθητών σύµφωνα µε τα χιλιόµετρα της αρχικής διαδροµής
του δροµολογίου και την ίδια τιµή καυσίµου και διπλού τιµολογίου της διακήρυξης.
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7.7 Λοιποί ειδικοί όροι

1.

Η Αναθέτουσα Αρχή, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην κατάργηση,
συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε
αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης των
δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για
οποιονδήποτε λόγο µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη της νέας
σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
αποζηµίωση του αναδόχου.
2.
Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται µε βάση και τα στοιχεία της τρέχουσας σχολικής
περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε
απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά θα
διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα
προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών, τα
στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.
3.
Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από
την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και
τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.
4.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή
εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει
την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
Για την ειδική συγγραφή υποχρεώσεων, γίνεται αναλυτική αναφορά, στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ.

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού και Οικονοµικού Αντικειµένου της Σύµβασης
ΜΕΡΟΣ Α - ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Συνοπτική Περιγραφή των υπηρεσιών και της λειτουργίας της Α.Α.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας είναι αυτοδιοικούµενο νοµικό πρόσωπο δηµοσίου δικαίου και αποτελεί
Ο.Τ.Α. δευτέρου βαθµού. Οι περιφέρειες σχεδιάζουν, προγραµµατίζουν και υλοποιούν πολιτικές σε
περιφερειακό επίπεδο στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων τους, σύµφωνα µε τις αρχές της αειφόρου ανάπτυξης
και της κοινωνικής συνοχής της χώρας, λαµβάνοντας υπόψη και τις εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές.
Οι υπηρεσίες της Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας, (www.pkm.gov.gr) σε εφαρµογή του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ
87/τ.Α/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης − Πρόγραµµα
Καλλικράτης» και του Π∆ 146 «Οργανισμός της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας» ΦΕΚ 239/27-12-2010
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, διαρθρώνονται σε κεντρικό και περιφερειακό επίπεδο. Οι περιφερειακές
υπηρεσίες οργανώνονται στο πλαίσιο της οικείας Περιφερειακής Ενότητας και υπάγονται σε οργανική
µονάδα της Κεντρικής Υπηρεσίας.
Υφιστάµενη κατάσταση-υποδοµές
Με την εφαρµογή του Ε.Π. «Καλλικράτης» (Ν.3852/2010), στην Περιφέρεια µεταφέρθηκαν ορισµένες από τις
αρµοδιότητες των παλαιών Νοµαρχιακών Αυτοδιοικήσεων, καθώς επίσης και αρµοδιότητες που ασκούνταν
από την πρώην κρατική περιφέρεια, εκτός από εκείνες που έχουν αµιγώς κρατικό χαρακτήρα. Μετά την
δηµοσίευση του Ν.4089/2012 και την έκδοση της Κ.Υ.Α. 50025/19.9.2018, που ρυθµίζει τη διαδικασία
µεταφοράς των µαθητών, η σχετική αρµοδιότητα µεταφέρθηκε από τους ∆ήµους στις Περιφέρειες. Οι
Περιφέρειες/Περιφερειακές Ενότητες καλούνται να διεκπεραιώσουν το έργο της µεταφοράς µαθητών
Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης από τον τόπο κατοικίας τους στις σχολικές µονάδες και
αντίστροφα, δεδοµένης της ιδιοµορφίας του έργου (στοιχεία µαθητών και σχολικών µονάδων που
µεταβάλλονται διαρκώς καθ’ όλο το σχολικό έτος) και των παραγόντων που το καθορίζουν (πολύπλοκο
οδικό δίκτυο, µεγάλες χιλιοµετρικές αποστάσεις, κλίσεις οδών κτλ).

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Περιγραφή των αναγκών της Α.Α.
Η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας/Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας προτίθεται να αναθέσει την εκτέλεση
υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά έτη 2021-2022 &
2022-2023 και µε κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά βάσει
τιµής, µίσθωσης κατάλληλων µεταφορικών µέσων δηµόσιας χρήσης, που πληρούν τους όρους ασφαλείας,
προκειµένου να καλυφθούν ανάγκες µεταφοράς µαθητών Πρωτοβάθµιας και ∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης
της Π.Ε. Φλώρινας από τον τόπο κατοικίας τους στη σχολική τους µονάδα και αντίστροφα, για όλες τις
ηµέρες λειτουργίας των σχολείων από υπογραφής της σύµβασης µέχρι 31-8-2023 µε δικαίωµα 3µηνης
παράτασης έως 30-11-2023.

Τεκµηρίωση σκοπιµότητας/υποδιαίρεσης της σύµβασης σε τµήµατα
Το θεµελιώδες δικαίωµα του ανηλίκου στη δωρεάν εκπαίδευση αναγνωρίζεται στην ελληνική έννοµη τάξη και
κατοχυρώνεται τόσο συνταγµατικά (άρθ. 16, 21 Συντάγµατος) όσο και µέσω της ∆ιεθνούς Σύµβασης για τα
∆ικαιώµατα του Παιδιού (ν. 2101/1992, άρθ. 28). Ειδικότερα στο άρθ. 28 της Σύµβασης προβλέπεται ότι τα
Συµβαλλόµενα κράτη αναγνωρίζουν το δικαίωµα του παιδιού στην εκπαίδευση και, ιδιαίτερα «%α)
Καθιστούν τη στοιχειώδη εκπαίδευση υποχρεωτική και δωρεάν για όλους». Το άρθρο 2 παρ. 9 του ν.
1566/85 για τη "∆οµή και λειτουργία της πρωτοβάθµιας και δευτεροβάθµιας εκπαίδευσης" (όπως ισχύει)
ορίζει ότι: «"Μαθητές που κατοικούν µακριά από την έδρα του σχολείου µπορεί να µεταφέρονται δωρεάν. Αν
η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη µπορεί να καταβάλλεται επίδοµα. Μαθητές που φοιτούν σε αθλητικό
ή µουσικό γυµνάσιο ή λύκειο µπορούν να µεταφέρονται από την κατοικία τους στην έδρα του σχολείου
δωρεάν. Αν η µεταφορά είναι αντικειµενικά αδύνατη ή δεν υπάρχουν προϋποθέσεις δωρεάν σίτισης και
διαµονής, µπορεί να καταβάλλεται µηνιαίο επίδοµα». Μέσα στο πλαίσιο αυτό οι Περιφέρειες είναι
υποχρεωµένες να εξαντλήσουν όλα τα νόµιµα µέσα προκειµένου να εξασφαλίσουν, όσο είναι εφικτό, την
απρόσκοπτη µετάβαση των µαθητών στις σχολικές µονάδες που είναι δικαιούµενοι µεταφοράς µε µισθωµένα
µέσα.
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Η διαίρεση της σύµβασης σε τµήµατα δροµολογίων ή µεµονωµένων δροµολογίων αποσκοπεί στην επίτευξη
µεγαλύτερου ανταγωνισµού, όσον αφορά τις τιµές των υπηρεσιών, προς όφελος του δηµοσίου συµφέροντος
και µειώνει την πιθανότητα να µην ευδοκιµήσει ο διαγωνισµός για τµήµατα/δροµολόγια.
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Απαιτήσεις και Τεχνικές Προδιαγραφές ανά τµήµα αντικειµένου

Το παρόν ∆ΣΑ χωρίζεται στις ακόλουθες κατηγορίες υπηρεσιών µεταφοράς, µε βάση το απαιτούµενο
µεταφορικό µέσο:
Α. Λεωφορείο - Μικρό Λεωφορείο
Β. Επιβατικό Όχηµα ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.)
Γ. Ειδικά ∆ιαµορφωµένα Οχήµατα
Οι τύποι οχηµάτων, µε κριτήριο τον αριθµό των µεταφερόµενων προσώπων και µη συµπεριλαµβανοµένου του
οδηγού, είναι τρεις:

1. Μεγάλο λεωφορείο, άνω των 20 θέσεων καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή άνω των 50 θέσεων
συνολικά στις αστικές γραµµές.
2. Μικρό λεωφορείο, από 12 έως 20 θέσεις καθήµενων στις υπεραστικές γραµµές ή έως 50 θέσεις συνολικά
στις αστικές γραµµές.
3. Επιβατικό ∆ηµοσίας Χρήσης (Ε.∆.Χ.) όχηµα: έως 4 θέσεις για Ε.∆.Χ. - ΤΑΞΙ και έως 8 θέσεις για τα Ε.∆.Χ.
- ΕΙ∆ΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ, ανάλογα µε την άδεια του κάθε οχήµατος.
Μεθοδολογία υλοποίησης
∆ιάρκεια σύµβασης - Χρόνοι παράδοσης
Η διάρκεια της Σύµβασης ορίζεται από την υπογραφή της και λήγει στις 31 Αυγούστου εκάστου σχολικού
έτους. Η συνολική διάρκεια µπορεί να παραταθεί για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών, µε
αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες.
Οι χρόνοι επιβίβασης και αποβίβασης των µαθητών από και προς τις σχολικές µονάδες καθορίζονται βάσει
των αναλυτικών όρων του Παραρτήµατος ΙΙ και του ισχύοντος ωρολογίου προγράµµατος κάθε σχολικού
έτους.
Τόπος υλοποίησης/παροχής των υπηρεσιών
Η παροχή όλων των υπηρεσιών της σύµβασης θα γίνει σε σχολικές µονάδες των ορίων της Περιφερειακής
Ενότητας Φλώρινας (Κωδικός NUTS: EL533).
∆ιαδικασία Παραλαβής
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών θα γίνεται ανά µήνα από
τον ∆ιευθυντή κάθε σχολείου µε τη σύνταξη βεβαίωσης πραγµατοποίησης των δροµολογίων ανά
µεταφορέα.
Ο συντονισµός, υποστήριξη και o έλεγχος της διαδικασίας µεταφοράς, η εισαγωγή στοιχείων στην
ηλεκτρονική πλατφόρµα my school, καθώς και ο απολογισµός του έργου θα πραγµατοποιείται σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στην αριθµ. 50025/26-9-2018 ΚΥΑ (Β' 4217) «Μεταφορά µαθητών δηµόσιων σχολείων από τις
Περιφέρειες»
Προαιρέσεις

1. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος προαιρέσεως έως του ποσού του 20% του
προϋπολογισµού των δροµολογίων για την τροποποίηση των συµβάσεων (τροποποίηση των υφιστάµενων
δροµολογίων µε µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης) ή
αναθεώρησης τιµών, µε αύξηση φυσικού οικονοµικού αντικειµένου, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης.
2. Η Αναθέτουσα Αρχή επιφυλάσσεται του δικαιώµατος προαιρέσεως έως του ποσού του 30% του
προϋπολογισµού των δροµολογίων που αφορά τη δυνατότητα χρονικής παράτασης του αντικειµένου της
σύµβασης για διάστηµα έως 3 (τρεις) µήνες, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου, καθώς και
για την κάλυψη νέων αναγκών που θα προκύπτουν κατά τη διάρκεια του κάθε σχολικού έτους.
Τα παραπάνω δικαιώµατα προαίρεσης ασκούνται µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της αναθέτουσας
αρχής, πλην της περίπτωσης της αναθεώρησης τιµών λόγω µεταβολής της τιµής του καυσίµου για την
οποία δεν απαιτείται απόφαση του αποφαινόµενου οργάνου.
Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, δύναται να προβαίνει στην διακοπή της
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σύµβασης λόγω κατάργησης, συγχώνευσης ή επέκτασης των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο
µειοδότης παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση
κατάργησης ή σύµπτυξης των δροµολογίων. Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν
στο σχολείο εγγράφονται ή µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς την
ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από την
Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον
ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.
Παρατάσεις
Η συνολική διάρκεια µπορεί να παραταθεί για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών,
αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου υπό τους αυτούς όρους και συµφωνίες.

µε

Τροποποίηση Σύµβασης
Η σύµβαση µπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία σύναψης
σύµβασης, µόνο σύµφωνα µε τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του ν. 4412/2016.
ΜΕΡΟΣ Β - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Χρηµατοδότηση
Πηγή χρηµατοδότησης της µεταφοράς των µαθητών είναι α) οι Κ.Α.Π. των δευτεροβάθµιων Ο.Τ.Α., µέσω
των οποίων, επιχορηγείται η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας,
αποκλειστικά για το σκοπό αυτό (άρθρο 9 της Κ.Υ.Α. υπ’ αριθ. 50025/26-09-2018 - ΦΕΚ 4217Β΄).
Η δαπάνη θα βαρύνει τον Φορέα 191 «Υπηρεσίες Εκπαίδευσης» ΚΑΕ 0821.01 «Μεταφορές Μαθητών».
Η εκτιµώµενη αξία της σύµβασης ανέρχεται στο ποσό των:

•

2.775.217,84 € χωρίς να συµπεριλαµβάνεται ο ΦΠΑ και τα δικαιώµατα προαίρεσης,

•

4.162.826.76 € µε δικαιώµατα προαίρεσης 50% (ποσού 1.387.608.92 €) χωρίς ΦΠΑ,

άρα ο συνολικός προϋπολογισµός, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ διαµορφώνεται στα 3.135.996.16
€.
Τα δικαιώµατα προαίρεσης της σύµβασης ανέρχονται στο ποσό των 1.567.998,08 €, (1.387.608,92
€ πλέον ΦΠΑ 13 %), τα οποία πρόκειται να ασκηθούν ως εξής:
α) σε ποσοστό 20% του προϋπολογισµού κάθε τµήµατος του διαγωνισµού για την τροποποίηση των
υφιστάµενων δροµολογίων (µείωση ή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων, µερική αλλαγή διαδροµής κτλ),
β) σε ποσοστό 30% για τυχόν παράταση της σύµβασης µέχρι τρεις (3) µήνες.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων
ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ

1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µαθητών. Κάθε όχηµα θα παραλαµβάνει
τους µαθητές µπροστά από τον τόπο διαµονής τους προκειµένου για µαθητές ΑΜΕΑ µε κινητικά
προβλήµατα ή από συγκεκριµένο τόπο συγκέντρωσης εάν δεν απαιτείται η παραλαβή τους από την
οικία τους ύστερα από σχετική εισήγηση του διευθυντή του σχολείου. Για τους µαθητές όλων των άλλων
σχολείων θα ορίζεται τόπος συγκέντρωσης από το ∆ιευθυντή του σχολείου. Ο χρόνος αναµονής των
µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός. Ως εκ τούτου, η άφιξη των µαθητών στα
σχολεία όπου φοιτούν θα πραγµατοποιείται το αργότερο 10΄ και όχι νωρίτερα από 20΄ πριν την έναρξη των
µαθηµάτων και η επιβίβαση των µαθητών στα µεταφορικά µέσα, κατά την αναχώρησή τους από τα σχολεία
όπου φοιτούν προς τους τόπους διαµονής τους, θα γίνεται 10΄ έως 15΄το αργότερο µετά τη λήξη των
µαθηµάτων.

2. Έως την επιβίβαση των µαθητών στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονική µέριµνα ή οι νόµιµοι
επίτροποι των µαθητών.

3. Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί.
4. Η αποβίβαση των µαθητών κατά την άφιξή τους στα σχολεία όπου φοιτούν και η επιβίβασή τους στα
µεταφορικά µέσα κατά την αποχώρησή τους µετά τη λήξη των µαθηµάτων, θα γίνεται σε χώρους που θα
υποδεικνύονται από τους ∆ιευθυντές των σχολείων πλησίον του διδακτηρίου.

5. Η παραλαβή των µαθητών ή των νηπίων θα γίνεται από τους εκπαιδευτικούς της σχολικής µονάδας
πριν την έναρξη των µαθηµάτων και από τους γονείς τους στον τόπο διαµονής τους, µετά τη λήξη των
µαθηµάτων.
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6. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα.
7. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και
στο πίσω µέρος τους, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
8. Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική
εµφάνιση και καθαρά. Όλα τα οχήµατα που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα φέρουν
οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα µεταφέρουν τους µαθητές, πρέπει να
παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ’ αριθ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α.
(Φ.Ε.Κ1894Β’/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθ.
ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθ. Α-ΟΙΚ.51870/4503/09- 09-2004/ΦΕΚ1442Β’) απόφαση του Υπουργού
Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα «∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων
που µεταφέρουν µαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι
θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Οι Ανάδοχοι του
έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια
των µεταφερόµενων µαθητών.

9. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµπεριφέρνονται µε ευγένεια στους
µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆ιευθυντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και
των εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η
αρµόζουσα, από κάθε άποψη.
10. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λαµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που
προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν
εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και
επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη ∆ιεύθυνση κάθε
σχολείου, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να
διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς.

11. Σε περίπτωση αδυναµίας εκτέλεσης δροµολογίου, ο µεταφορέας θα είναι υποχρεωµένος να
ενηµερώσει έγκαιρα για το γεγονός τους ∆ιευθυντές – Προϊσταµένους των σχολικών µονάδων όπου
φοιτούν οι µεταφερόµενοι µαθητές και τους γονείς – κηδεµόνες αυτών και να βρει άµεσα κατάλληλο
µεταφορικό µέσο για τη µεταφορά των µαθητών. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο
µεταφορέας απεργεί.

12. Η µη εκτέλεση των δροµολογίων ή µέρους των δροµολογίων δικαιολογείται µόνο στην περίπτωση
αποκοπής του οδικού δικτύου ή δυσµενών καιρικών συνθηκών, αλλά και τότε θα καταβάλλεται από τον
ανάδοχο του έργου προσπάθεια για την εξυπηρέτηση των µαθητών.

13. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική αντικατάσταση
κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση
του δροµολογίου. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς
των παιδιών µε τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.). Αν για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία δεν
εκτελεστεί καθορισµένο δροµολόγιο, ο Ανάδοχος του έργου υποχρεούται να µεταφέρει τους µαθητές µε άλλο
πρόσφορο µέσο ή να πληρώσει (παρακράτηση κατά την πληρωµή) το αντίτιµο του ταξί, που τυχόν
χρησιµοποίησαν οι γονείς για να µεταφέρουν τα παιδιά τους.

14. Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών που θα
µεταφέρουν. Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή όρθιοι µαθητές.

15. Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών επιβαρύνουν τον
ανάδοχο φορέα (προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κλπ).

16. Ο ανάδοχος δεσµεύεται ότι θα χρησιµοποιεί µόνο τα οχήµατα, που αναφέρονται στη ανακοίνωση
ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύµβασή του για τη µεταφορά των µαθητών και µαθητριών, εκτός εάν έχει
δηλώσει στην αρµόδια Υπηρεσία της Π.∆.Μ. – Π.Ε. Φλώρινας την αλλαγή αυτών µε άλλα ισοδύναµα και η εν
λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής. ∆εν επιτρέπεται η αντικατάστασή
τους µε άλλα οχήµατα εκτός από την περίπτωση της ταυτόχρονης βλάβης του βασικού και του εφεδρικού
οχήµατος και µε την προϋπόθεση να έχει ενηµερωθεί εγκαίρως και εγγράφως το Τµήµα ∆ια Βίου Μάθησης
της ∆ιεύθυνσης Ανάπτυξης της Π.Ε. Φλώρινας από τον ∆ιευθυντή του εκάστοτε σχολείου. Σε περίπτωση
αλλαγής ιδιοκτησίας οχήµατος ∆ηµόσιας Χρήσεως ο νέος ιδιοκτήτης υπεισέρχεται αυτοµάτως στα
δικαιώµατα και υποχρεώσεων που απορρέουν από τις συµβάσεις που θα υπογραφούν.
17. Σε περιπτώσεις πανδηµιών (π.χ. covid-19) µπορεί να τους ζητείται, κατά τακτά χρονικά διαστήµατα,
σχετική βεβαίωση αρνητικού τεστ ή ό,τι θα ορίζει κάθε φορά η νοµοθεσία.
ΕΥΘΥΝΕΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ

1. Το µεταφορικό µέσο λεωφορείο, ∆.Χ. επιβατικό, θα παραλαµβάνει τους µαθητές από τα καθορισµένα
µέρη. Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να
ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σηµείο επιβίβασης και αποβίβασης.
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2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος
πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η
έγκαιρη έναρξη των µαθηµάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη µεταφορά των µαθητών.

3. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις
σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των µεταφερόµενων µαθητών.

4. Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο
τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
5. Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχηµα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιµοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο
της µεταφοράς, πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και
υλικές ζηµίες, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για
υλικές ζηµίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει τον συµβατικό χρόνο της
σύµβασης µεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’
όλη τη διάρκεια της σύµβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήµατα,
που θα χρησιµοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόµενη από τον νόµο ελάχιστη ασφαλιστική
κάλυψη για σωµατικές βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζηµίες τρίτων.

6. Την ευθύνη των µαθητών και µαθητριών από τη στιγµή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο
µεταφορικό µέσο, µέχρι την αποβίβαση για παράδοσή τους στα συµφωνηµένα σηµεία- στάσεις, έχει ο
οδηγός και ο/η συνοδός του οχήµατος.

7. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους µαθητές και µαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν
τραυµατισµούς, όσο αυτοί βρίσκονται µέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήµατα, αλλά και κατά την επιβίβαση
και αποβίβασή τους.
8. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα πρέπει να
εφαρµόζουν όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις.
9. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο για
οποιονδήποτε λόγο, για τον οποίο έχει υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη
σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωµένος να ενηµερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον ∆/ντή της
σχολικής µονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν
απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόµενες από την σύµβαση κυρώσεις.
10. Απαγορεύεται η, µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων
από τον ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και η
απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές.

11. Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων, επισύρει
τις προβλεπόµενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας
της συµβάσεως και των εξ’ αυτής απορρεουσών συνεπειών.
Ο ανάδοχος είναι ο µόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των
παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες:
• Αν αποδεδειγµένα δεν τηρηθούν οι συµβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή
δύναται να επιβάλει µονοµερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναµεί τουλάχιστον µε το ήµισυ
του ηµερησίου κόστους του δροµολογίου, στο οποίο εµφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της
παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι
παραβάσεις: Χρησιµοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήµατος σε αντικατάσταση,
δικαιολογηµένη ή µη, εγκεκριµένου οχήµατος ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήµατα για όλους τους
µαθητές.
• Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στην αφετηρία του ή/και στο
σχολείο το πρωί.
•
Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήµατος στο σχολείο για την επιστροφή
των µαθητών, το µεσηµέρι ή το απόγευµα.
•
Μη τήρηση της συγκεκριµένης διαδροµής του λεωφορείου ή άλλου οχήµατος και των στάσεων, εκτός
από τεκµηριωµένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας.
•
Απαράδεκτη συµπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους µαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς.
• Απουσία συνοδού από τη διαδροµή.
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να µεταφερθούν.

12. Σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται
έκπτωτος, µε απόφαση του αρµοδίου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της
σύµβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας.
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13. Για κάθε καθυστέρηση κατά την προσέλευση ή την αποχώρηση των µαθητών στα σχολεία ευθύνεται ο
Ανάδοχος του έργου και θα υποχρεούται σε καταβολή προστίµου ίσου µε το διπλάσιο της ηµερήσιας
αποζηµίωσης της διαδροµής. Σε περίπτωση που διαπιστωθούν περισσότερες από τρεις (3) καθυστερήσεις
στο σύνολο των δροµολογίων µέσα σε ένα µήνα, τότε η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωµα της καταγγελίας
της σύµβασης χωρίς αποζηµίωση για τον ανάδοχο, ο οποίος θα καταβάλλει επιπλέον χρηµατικό ποσό που
τυχόν θα απαιτηθεί για τη νέα σύµβαση µε άλλο µεταφορέα. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν
πραγµατοποιήσει δροµολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της µη απόδοσης σε αυτόν του κόστους του
δροµολογίου, επιβαρύνεται µε το σύνολο των εξόδων που θα πραγµατοποιήσει η Περιφέρεια για την
αναπλήρωση του δροµολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήµισυ του
κόστους του δροµολογίου. Σε περίπτωση µη πραγµατοποίησης αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε
(5) δροµολογίων του τµήµατος συνολικά ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµοδίου
οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της
Περιφέρειας.
14. Η είσπραξη των προστίµων γίνεται µε παρακράτηση από τα οφειλόµενα στον ανάδοχο ή, σε
περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, µε ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον
ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούµενο ποσό.
15. Σε περίπτωση ένωσης µεταφορέων, το πρόστιµο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα µέλη
της ένωσης.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην
κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται
από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύµπτυξης
των δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως καταργηθούν για
οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, µετά την έναρξη
της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς
αποζηµίωση του αναδόχου.
2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι
ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο
συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό
προορισµό τους.

3. Επειδή ο παρών διαγωνισµός διενεργείται εκ των πραγµάτων µε βάση και τα στοιχεία της τρέχουσας
σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της οικείας σύµβασης, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί
αναλόγως, µε µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών,
όπως αυτά θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην
οποία θα προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις
µαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής
απόφασης.
4. Τα δροµολόγια των µεταφορικών µέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δροµολόγια, την ώρα
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται µόνο από
την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και
τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης.
5. Σε περίπτωση εγγράφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή
εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στον ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού ελέγξει
την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την
επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.
6. ∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή των όρων της
σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς κανόνες
δικαίου. Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν. 4412/2016, που
διέπουν τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.Α – ΕΕΕΣ –ΤΕΥ∆

Το περιεχόµενο του αρχείου του ΕΕΕΣ αναρτήθηκε ως αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο ως
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Το αρχείο XML αναρτάται για την διευκόλυνση των οικονοµικών
φορέων προκειµένου να συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

A. Εισαγωγή

1. Ποιο είναι το θεσµικό πλαίσιο που διέπει το ΕΕΕΣ;
Ο «Εκτελεστικός Κανονισµός (ΕΕ) 2016/7 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 5ης Ιανουαρίου 2016 για την καθιέρωση
του τυποποιηµένου εντύπου για το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Προµήθειας», ο οποίος προσδιορίζει
αναλυτικά το τυποποιηµένο έντυπο που θα χρησιµοποιείται για τους σκοπούς της κατάρτισης του ΕΕΕΣ.
Περαιτέρω, στο Ν.4412/2016 µε τον οποίο ενσωµατώθηκε στο εθνικό δίκαιο η Οδηγία 2014/24/ΕΕ για τις
δηµόσιες συµβάσεις και συγκεκριµένα στο άρθρο 79 (άρθρο 59 της Οδηγίας) ρυθµίζεται το γενικό πλαίσιο
χρήσης του ΕΕΕΣ στις διαδικασίες σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.

2. Τι είναι το ΕΕΕΣ και το ηλεκτρονικό ΕΕΕΣ (eΕΕΕΣ);
Πρόκειται για µια υπεύθυνη δήλωση της καταλληλότητας, της οικονοµικής κατάστασης και των ικανοτήτων
των επιχειρήσεων, η οποία χρησιµοποιείται ως προκαταρκτικό αποδεικτικό σε όλες τις διαδικασίες σύναψης
δηµοσίων συµβάσεων που υπερβαίνουν το κατώτατο όριο της ΕΕ. Η υπεύθυνη δήλωση επιτρέπει στις
συµµετέχουσες εταιρείες ή άλλους οικονοµικούς φορείς να αποδείξουν ότι:

- δεν βρίσκονται σε µία από τις καταστάσεις για τις οποίες πρέπει ή είναι δυνατόν να αποκλειστούν από τη
σύναψη δηµόσιας σύµβασης
- πληρούν τα συναφή κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής.
Μόνον ο προσωρινός ανάδοχος θα πρέπει να υποβάλει τα πιστοποιητικά που ζητούνται από την
αναθέτουσα αρχή ως αποδεικτικά στοιχεία. Από τους υπόλοιπους συµµετέχοντες ενδέχεται να ζητηθούν
ορισµένα ή όλα τα έγγραφα σε περιπτώσεις αµφιβολιών. Σε περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος
παρέχει τους συνδέσµους για τα πρωτότυπα αποδεικτικά στοιχεία στα αντίστοιχα µητρώα, η αναθέτουσα
αρχή µπορεί να έχει άµεση πρόσβαση από εκεί. Ειδικότερα, µε βάση την παρ. 6 του άρθρου 79 του
Ν.4412/2016, οι οικονοµικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά ή άλλα αποδεικτικά
στοιχεία όταν η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να λαµβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς
πληροφορίες απευθείας µέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδοµένων σε οποιοδήποτε κράτος-µέλος της
Ένωσης.
Το ΕΕΕΣ δεν περιλαµβάνει τεχνικές προδιαγραφές. Καλύπτει µόνο τους όρους συµµετοχής (προεπιλογή)
από πλευράς κριτηρίων αποκλεισµού και επιλογής.
Το eΕΕΕΣ είναι η ηλεκτρονική έκδοση αυτής της υπεύθυνης δήλωσης, που παρέχεται στο διαδίκτυο στο
URL: https://espdint.eprocurement.gov.gr/

3. Ποιες λειτουργίες παρέχει η υπηρεσία eΕΕΕΣ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής;
Η υπηρεσία eΕΕΕΣ επιτρέπει:

- στις αναθέτουσες αρχές, να συµπληρώνουν και να χρησιµοποιούν ένα υπόδειγµα ΕΕΕΣ καθορίζοντας τα
κριτήρια αποκλεισµού και επιλογής
- στην συµµετέχουσα επιχείρηση να συµπληρώνει, να επαναχρησιµοποιεί, να τηλεφορτώνει και να
εκτυπώνει το ΕΕΕΣ για µια συγκεκριµένη διαδικασία.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προς διευκόλυνση των αναθετουσών αρχών/αναθετόντων φορέων καθώς και των
οικονοµικών φορέων, εξέδωσε σχετικό έγγραφο µε Συχνές Ερωτήσεις (Frequently Asked Questions - FAQ),
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όσον αφορά το ηλεκτρονικό Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο Συµβάσεων (eΕΕΕΣ), εστιάζοντας σε θέµατα
βασικών αρχών του ΕΕΕΣ, χρήσης της υπηρεσίας eΕΕΕΣ που προσφέρει η ΕΕ καθώς και θέµατα τεχνικά
και εφαρµογής του eEEEΣ.

Β. Συµβουλές σχετικά µε τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.
1.- Ποιά είναι η διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής του ΕΕΕΣ από τις αναθέτουσες αρχές για
χρήση σε διαγωνισµούς που διενεργούν µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Ειδικότερα για τους διαγωνισµούς µε αξία άνω των ορίων για την εφαρµογή των διατάξεων του ΕΕΕΣ, οι
οποίοι και διεξάγονται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ, προτείνεται οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς να
εφαρµόζουν την ακόλουθη διαδικασία δηµιουργίας και υποβολής:

I. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς συντάσσουν µε χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ, ήτοι της
διαδικτυακής πλατφόρµας που διαθέτει η ΕΕ, εκείνο το πρότυπο eΕΕΕΣ που επιθυµούν για τον εκάστοτε
διαγωνισµό τους, και παράγουν το σχετικό πρότυπο eΕΕΕΣ σε µορφή αρχείων τύπου XML και PDF, τα
οποία και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνονται τα εξής:

- Το αρχείο XML παράγεται άµεσα από την υπηρεσία eΕΕΕΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εξαγωγή».
- Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση».
Η εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό,
εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία
αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από
εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.
ΙΙ. Οι αναθέτουσες αρχές/αναθέτοντες φορείς, αναρτούν στο
σύµβασης στο ΕΣΗ∆ΗΣ τα παραχθέντα αρχεία ως εξής:

χώρο

του διαγωνισµού της δηµόσιας

- το περιεχόµενο του αρχείου PDF είτε ενσωµατώνεται στο κείµενο της διακήρυξης και κοινοποιείται έτσι
µέσω αυτής στους οικονοµικούς φορείς, είτε το αρχείο PDF, ψηφιακά υπογεγραµµένο, αναρτάται ξεχωριστά
ως αναπόσπαστο µέρος της διακήρυξης και
- το αρχείο XML αναρτάται επικουρικά για την διευκόλυνση των οικονοµικών φορέων προκειµένου να
συντάξουν µέσω της υπηρεσίας eΕΕΕΣ της ΕΕ τη σχετική απάντηση τους.

2.- Πώς υποβάλλεται το ΕΕΕΣ από τους οικονοµικούς φορείς στο πλαίσιο διαγωνισµών που
διενεργούνται µέσω του ΕΣΗ∆ΗΣ;
Οι οικονοµικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν µε την προσφορά τους συµπληρωµένο το πρότυπο ΕΕΕΣ
όπως αυτό έχει οριστεί από τις αναθέτουσες αρχές/τους αναθέτοντες φορείς στη διακήρυξη (ήτοι είτε στο
κείµενο αυτής είτε στο ξεχωριστό αρχείο PDF που αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της) σε µορφή pdf (Αποφ.
Π1/2390/13) ψηφιακά υπογεγραµµένο κατά τα οριζόµενα στο άρθρο 73 του ν.4412/16 και την διακήρυξη.

2.1 Για την σύνταξη ή/και συµπλήρωση του απαιτούµενου eΕΕΕΣ, οι οικονοµικοί φορείς προτείνεται να
χρησιµοποιήσουν το αναρτηµένο από τις αναθέτουσες αρχές επικουρικό αρχείο XML, προκειµένου να
εκµεταλλευτούν την υπηρεσία eΕΕΕΣ της ΕΕ και να παράξουν την απάντηση τους σε µορφή αρχείου PDF,
το οποίο και αποθηκεύουν, αρχικά, τοπικά στον ηλεκτρονικό υπολογιστή τους. Σηµειώνεται το εξής:
- Το αρχείο PDF παράγεται έµµεσα από την υπηρεσία eEEEΣ επιλέγοντας το κουµπί «Εκτύπωση». Η
εκτύπωση θα πρέπει να ανακατευθυνθεί σε εικονικό εκτυπωτή PDF (virtual PDF printer), ήτοι λογισµικό,
εγκατεστηµένο στον ηλεκτρονικό υπολογιστή του χρήστη, το οποίο αποθηκεύει το περιεχόµενο της
εκτύπωσης σε ηλεκτρονικό αρχείο PDF αντί να το δροµολογεί σε φυσικό εκτυπωτή. Ενδεικτικά η λειτουργία
αυτή µπορεί να πραγµατοποιηθεί εγγενώς από φυλλοµετρητή διαδικτύου, όπως π.χ. Google Chrome, ή από
εξειδικευµένο λογισµικό, όπως π.χ. CutePDF.

2.2 Σε κάθε περίπτωση και ανεξαρτήτως της ύπαρξης επικουρικού αρχείου xml στον χώρο του
διαγωνισµού, οι οικονοµικοί φορείς µπορούν να προσφεύγουν απ’ ευθείας στην ηλεκτρονική υπηρεσία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://espdint.eprocurement.gov.gr) να δηµιουργούν το EΕΕΣ, να συµπληρώνουν
µε ευθύνη τους όλα τα δεδοµένα που αφορούν τον εκάστοτε διαγωνισµό και αναφέρονται στην διακήρυξη, να
συµπληρώνουν τις σχετικές απαντήσεις και να το εκτυπώνουν σε µορφή pdf προκειµένου να το υπογράψουν
ψηφιακά και να το υποβάλλουν στο σχετικό διαγωνισµό.

Σελίδα
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI.Β – Συνοπτικοί Οδηγοί ∆ΣΑ για Αναθέτουσες Αρχές και Οικονοµικούς Φορείς
Τους σχετικούς Οδηγούς µπορείτε να τους βρείτε στη ∆ιαδικτυακή Πύλη του ΕΣΗ∆ΗΣ:
www.promitheus.gov.gr

Σελίδα
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Α/Α Τµήµατος

ΣΧΟΛΕΙ
Ο
Αριθµός και Είδος µεταφορικών µέσων της
προσφοράς

Αριθµοί κυκλοφορίας οχηµάτων

Προσφερόµενη χωρητικότητα µέσων βάσει
αδειών κυκλοφοράς

Ηµερήσιο Κόστος δροµολογίου Βάσει
Προϋπολογισµού

Προσφορ
ά

Ποσοστό έκπτωσης

Ηµερήσιο
κόστος
ΟΛΟΓΡΑΦ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚ δροµολογίο
ΩΣ
ΩΣ
υ

(τόπος, ηµεροµηνία)

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ – ΣΦΡΑΓΙ∆Α –ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Αριθµός δροµολογίων στην διάρκεια της
σύµβασης
Κόστος ∆ροµολογίου
στο σύνολο της διάρκειας της σύµβασης χωρίς
ΦΠΑ

ΦΠΑ 24%
Κόστος ∆ροµολογίου
στο σύνολο της διάρκειας της σύµβασης
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ∆ΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ
ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤO/TA
ΣΧΟΛΙΚO/A ΕΤΟΣ/H %%%%%%%%

∆ΙΑ∆
ΡΟΜ
Η
Απαιτούµενη χωρητικότητα µέσων- Αριθµός
µεταφεροµένων µαθητών

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV – Υπόδειγµα Οικονοµικής Προσφοράς

Κωδικός δροµολογίου
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V – Υποδείγµατα Εγγυητικών Επιστολών
ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 1
ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (0,5% επί της προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ,
µη συµπεριλαµβανοµένων δικαιωµάτων προαίρεσης)
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος %%%%%%%%%%%. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.- Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης: %%%%%%%%%%%..
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ∆/ΝΣΗ
∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πτολεµαίων 1 – ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ
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 αριθµ%%%%%%%%%%%%%.. ∆ιακήρυξη της Περιφέρειας
∆υτικής Μακεδονίας-Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας (ηµεροµηνία διενέργειας διαγωνισµού
), για
την ανάδειξη
αναδόχου για την ανάθεση της σύµβασης: “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ......................................................................................................................... ” για
το/α τµήµα/τα ...............
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από τη συµµετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες υποχρεώσεις
του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά χωρίς καµία από µέρους µας
αντίρρηση, αµφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης σας µέσα σε πέντε
(5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την %%%%%%%%%%%%%%%%%%%..
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 τη ∆ιακήρυξη, 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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ΥΠΟ∆ΕΙΓΜΑ 2

ΣΧΕ∆ΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ (5% επί της συµβατικής αξίας της προσφερόµενης
υπηρεσίας προ Φ.Π.Α)
Εκδότης (Πλήρης επωνυµία Πιστωτικού Ιδρύµατος %%%%%%%%%%%. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ
ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.Τ.Σ.Μ.Ε.∆.Ε.)
Ηµεροµηνία έκδοσης %%%%%%%%%%%..
Προς: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝΙΚΗ ∆/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆/ΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
Π.Ε. ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Πτολεµαίων 1 – ∆ιοικητήριο
Τ.Κ. 53100 ΦΛΩΡΙΝΑ

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) .................. (συµπληρώνεται µε όλα τα µέλη της ένωσης /
κοινοπραξίας) ατοµικά και για κάθε µία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων µεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως µελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τµήµατος/των .. / της υπ αριθ
σύµβασης “ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟ∆ΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε.
ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ %%%%%%..”, σύµφωνα µε την αριθµ ........................∆ιακήρυξη.
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
πέντε (5) ηµέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει µέχρι και την ........... (αν προβλέπεται ορισµένος χρόνος στα έγγραφα της σύµβασης)
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο
τέλος χαρτοσήµου.
Βεβαιώνουµε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας και το
ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουµε το δικαίωµα να εκδίδουµε.

(Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI – Σχέδιο Σύµβασης

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
ΓΕΝ. ∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Φλώρινα ....... 2021
ΣΥΜΒΑΣΗ mmmmmmmm.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ (ΜΙΚΡΑ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΑ), Ή
∆.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑ∆ΕΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ
mmmmmmm.
Στην Φλώρινα σήµερα %%. %%%.. 202.. ηµέρα %%.., στο κατάστηµα της Π. Ε. Φλώρινας, αφενός η
Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας, νοµίµως εκπροσωπούµενη από τον
Περιφερειάρχη ∆υτ. Μακεδονίας Γεώργιο Κασαπίδη που θα καλείται εφεξής η «αναθέτουσα αρχή» και
αφετέρου ο/η %%%%%%%%. του ............ που θα καλείται εφεξής «ανάδοχος» και κατοικεί/εδρεύει στο
%%%%..%%%.. µε Α.Φ.Μ%%%%%..και ∆.Ο.Υ. %%%%.
Έχοντας υπόψη:

1. Την αριθµ. %%%%%/%-.....∆ιακήρυξη εφαρµογής ∆υναµικού Συστήµατος Αγορών (άνω των ορίων)
2.
3.
4.
5.
6.

για την ανάθεση υπηρεσιών µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για τα σχολικά
έτη 2021-2022 και 2022-2023 (Α∆ΑΜ ........................................... )
Την αριθµ. %%%. / %- ......επιµέρους πρόσκληση υποβολής προσφορών για την ανάθεση υπηρεσιών
µεταφοράς µαθητών, χωρικής αρµοδιότητας Π.Ε. Φλώρινας για το σχολικό έτος %%%., στα πλαίσια
εφαρµογής του ανωτέρω ∆ΣΑ.
Την από ................. προσφορά του αναδόχου.
Την αρ. %%%%%%%.. απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής περί κατακύρωσης %%%%%%..
Την αρ. %%%%%%% πράξη του Ελεγκτικού Συνεδρίου %%%%%...
Το µε αρ. πρωτ ................. έγγραφο της Αναθέτουσας Αρχής, µε το οποίο ανακοινώθηκε η κατακύρωση
ή ανάθεση στον ανάδοχο και προσκλήθηκε για την υπογραφή της σύµβασης, προσκοµίζοντας και την
απαραίτητη εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης.
ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟ∆ΕΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ

ΑΡΘΡΟ 1: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Αντικείµενο της σύµβασης είναι η µεταφορά από τον ανάδοχο των µαθητών Α΄/θµιας & Β΄/θµιας Εκπ/σης,
από τον τόπο κατοικίας τους µέχρι τις σχολικές µονάδες που φοιτούν και αντίστροφα, εκτελώντας τα
δροµολόγια %%%%%%%%%%. της µε αρ. πρωτ. %%%%%% πρόσκλησης υποβολής προσφορών της
Αναθέτουσας Αρχής, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας και της µε αρ. πρωτ. %%%%%..%%%.
διακήρυξης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της, και τα οποία αναφέρονται στην προσφορά του και
κατακυρώθηκαν σε αυτόν..

ΑΡΘΡΟ 2: ΤΙΜΗ
Το τίµηµα που δικαιούται ο ανάδοχος, στην περίπτωση που η παρούσα σύµβαση εκπληρωθεί
εξολοκλήρου και σύµφωνα µε τους σχετικούς όρους της παρούσας, της µε αρ. πρωτ. %%%%%%

Σελίδα
76

πρόσκλησης υποβολής προσφορών και της, αρ. πρωτ. %%%%%. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής,
ανέρχεται στο ποσό των %%%%%.. ευρώ χωρίς το Φ.Π.Α. ή ............... συµπεριλαµβανοµένου του Φ.Π.Α,
όπως προκύπτει από τον ακόλουθο πίνακα:
α/α
∆ροµολο
γίου στην
Πρόσκλη
ση

Περιγραφή ∆ροµολογίου

Ηµερήσιο
Κόστος
∆ροµολογίου

Συνολικό
Αριθµός
∆ροµολογίων στη
Κόστος
διάρκεια της
δροµολογίου
σύµβασης
στη διάρκεια της
σύµβασης

%% %%%%%
%

%%%

%%%

%%%%

% %%%%%.
%.

%%%

%%%

%%%..

ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ:

mmm..

ΜΕ ΦΠΑ
13%:

mmmm

∆ΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ 20% ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ:

mmmm.

ΜΕ ΦΠΑ
13%:

mmmm

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΧΩΡΙΣ
ΦΠΑ:

mmm

ΜΕ ΦΠΑ
13%:

m.mm..

ΑΡΘΡΟ 3: ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύµβαση αυτή ισχύει από την υπογραφή της ή από %./%../2021 έως την 31-08-2022.
ΑΡΘΡΟ 4: ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί – επιφυλάσσεται της άσκησης δικαιώµατος προαιρέσεως µε µονοµερή
απόφασή της µέχρι του ποσού των .................. € πλέον ΦΠΑ για την τροποποίηση των υφιστάµενων
δροµολογίων (δηλαδή αύξηση των χιλιοµέτρων των δροµολογίων ή µερική αλλαγή διαδροµής που
οφείλεται στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι µαθητές κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύµβασης ή
σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη - π.χ. εκτέλεση δηµόσιων έργων επί οδοστρωµάτων) ή την αναθεώρηση
(αναπροσαρµογή) των τιµών λόγω µεταβολής της τιµής καυσίµου, όποτε προκύπτει ανάγκη κατά τη
διάρκεια εκτέλεσης της σύµβασης. Το ως άνω ποσό αναλογεί σε ποσοστό 20% επί της συµβατικής
αξίας.

2. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να παρατείνει µονοµερώς, µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου
της, το αντικείµενο της σύµβασης, µε αντίστοιχη αύξηση του συµβατικού αντικειµένου µέχρι του ποσού
των %%%%%%. € πλέον ΦΠΑ, µέχρι την ολοκλήρωση του επόµενου διαγωνισµού µεταφοράς
µαθητών και για διάστηµα όχι µεγαλύτερο των τριών (3) µηνών.
Σε περίπτωση άσκησης του δικαιώµατος τρίµηνης παράτασης, ο ανάδοχος υποχρεούται να προσκοµίσει
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ανερχόµενη σε ποσοστό 5% επί του ποσού της παράτασης αυτής
προ Φ.Π.Α.
ΑΡΘΡΟ 5: ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Η καταβολή της δαπάνης για τη µεταφορά των µαθητών στον ανάδοχο διενεργείται από την Αναθέτουσα
Αρχή µε βάση τα νόµιµα δικαιολογητικά. Ειδικότερα για την καταβολή της αποζηµίωσης απαιτείται, πλέον
των άλλων δικαιολογητικών, η βεβαίωση της παρ.1.δ. του άρθρου 5 της αριθµ. 50025/26-09-2018 (Β’ 4217)
Κ.Υ.Α..
Το χρονικό διάστηµα το οποίο µεσολαβεί, από την ηµεροµηνία υποβολής των δικαιολογητικών µέχρι την
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εξόφληση των σχετικών δαπανών, εξαρτάται από το χρόνο, τη συχνότητα και το ποσό µε το οποίο κάθε
φορά επιχορηγείται για το σκοπό αυτό η Περιφέρεια ∆υτικής Μακεδονίας – Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας.
Για την καταβολή της αποζηµίωσης θα υποβάλλονται στην Π.Ε. Φλώρινας τα κάτωθι δικαιολογητικά:

1. Κατάσταση πληρωµής της δαπάνης εις τριπλούν υπογεγραµµένη και θεωρηµένη αρµοδίως από τις
2.
3.
4.
5.

∆/νσεις Α΄/θµιας ή Β΄/θµιας Εκπ/σης.
Βεβαίωση του ∆/ντή της οικείας σχολικής µονάδας ότι πραγµατοποιήθηκε κατά µήνα η καθηµερινή
µεταφορά των µαθητών του σχολείου, σύµφωνα µε την οικεία σύµβαση.
Σύµβαση για τη µεταφορά των µαθητών.
Πρωτότυπο τιµολόγιο του αναδόχου.
Φορολογική και ασφαλιστική ενηµερότητα του αναδόχου.

Ο προµηθευτής, κατά την πληρωµή του, υπόκειται στις προβλεπόµενες από το Νόµο κρατήσεις, καθώς και
σε παρακράτηση φόρου, σύµφωνα µε το Ν. 2198/94.
∆εν καταβάλλεται αποζηµίωση στον ανάδοχο:
•
•
•
•
•

Για τις ηµέρες που δε λειτουργούν τα σχολεία, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του
σχολείου.
Για τις ηµέρες που δεν προσέρχονται οι µαθητές στο σχολείο λόγω κατάληψης, απεργίας του διδακτικού
προσωπικού, κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου µε το ∆ιευθυντή του σχολείου.
Στις περιπτώσεις που δεν πραγµατοποιηθούν δροµολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον τα σχολεία
παραµείνουν κλειστά µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου.
Στις περιπτώσεις, που δεν γίνεται η µεταφορά, λόγω ασθένειας κάποιου ή κάποιων µαθητών.
Όταν δεν πραγµατοποιηθεί δροµολόγιο, από υπαιτιότητα του αναδόχου.

Σε περίπτωση που υπάρχει αδυναµία εκτέλεσης κάποιου ή κάποιων δροµολογίων, από υπαιτιότητα του
αναδόχου ή εξαιτίας κάποιας βλάβης του µεταφορικού µέσου, ο ανάδοχος υποχρεούται να µεριµνήσει για
την ασφαλή και σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας σύµβασης και τις κείµενες σχετικές διατάξεις,
µεταφορά των µαθητών.
ΑΡΘΡΟ 6: ΤΡΟΠΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
Τα δροµολόγια θα εκτελούνται όλες τις ηµέρες και ώρες λειτουργίας των Σχολείων και µέχρι την προβλεπόµενη
στην παρούσα ηµεροµηνία.
Kατά τη µεταφορά:
1. Θα λαµβάνεται µέριµνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των µαθητών. Το µεταφορικό µέσο θα
παραλαµβάνει τους µαθητές στα προκαθορισµένα σηµεία - στάσεις. Έως την επιβίβαση των µαθητών
στο όχηµα την ευθύνη έχουν οι έχοντες τη γονικοί µέριµνα ή οι νόµιµοι επίτροποι των µαθητών. Κατά την
επιστροφή θα παραδίδονται οι µαθητές στα σηµεία από τα οποία είχαν παραληφθεί.
2. Ο χρόνος αναµονής των µαθητών στο σηµείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός.
3. ∆εν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτοµα.
4. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες, που θα προσαρτώνται στο µπροστινό και στο
πίσω µέρος του αυτ/του, τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ».
5. Τα µεταφορικά µέσα που θα χρησιµοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική
εµφάνιση και καθαρά. Τα λεωφορεία που θα χρησιµοποιούνται για τη µεταφορά των µαθητών, θα
φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας και ειδικότερα πρέπει να παρέχουν αυξηµένη ασφάλεια µε ζώνες
ασφαλείας (βάση της υπ’αριθµ.Α-ΟΙΚ.61368/6146/ Υ.Α. (Β΄ 1894/22-12-04) από την έναρξη ισχύος της
οποίας (01-03-2005) καταργήθηκε η υπ’ αριθµ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθµ ΑΟΙΚ51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και Επικοινωνιών µε θέµα
«∆ιατάξεις περί εφοδιασµού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που θα µεταφέρουν µαθητάς και νήπια
»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της
και θα κινούνται σύµφωνα µε τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της
µεταφοράς των µαθητών, πρέπει να εφαρµόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την ασφάλεια των
µεταφερόµενων µαθητών.
6. Οι οδηγοί που θα µεταφέρουν µαθητές θα είναι συνεργάσιµοι, θα συµπεριφέρνονται µε ευγένεια στους
µαθητές και θα πειθαρχούν στις υποδείξεις των ∆/ντών των σχολείων ή των αναπληρωτών τους και των
εκπαιδευτικών, θα είναι υγιείς και η συµπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η
αρµόζουσα, από κάθε άποψη.
7. Οι οδηγοί των οχηµάτων πρέπει, κατά τη µεταφορά, να λάµβάνουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που
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8.
9.

10.
11.

12.
13.

14.
15.
16.

προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των µαθητών (5-18 ετών) και να αντιµετωπίζουν ανάλογα τυχόν
εµφανιζόµενα θέµατα. Προβλήµατα που τυχόν δηµιουργούνται από συµπεριφορά µαθητών και
επισηµαίνονται από τον υπεύθυνο µεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στη ∆/νση κάθε σχολείου,
ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που µπορούν να
διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου – µαθητών - υπεύθυνων µεταφοράς.
Ο ανάδοχος φορέας είναι υπεύθυνος για την ασφάλεια των επιβαινόντων µαθητών και θα πρέπει να
εφαρµόζει όλα όσα ορίζονται, από το νόµο, για τις κείµενες ασφαλιστικές καλύψεις.
Σε περίπτωση που κάποιος από τους µεταφορείς αδυνατεί να εκτελέσει το δροµολόγιο, για το οποίο έχει
υπογράψει σύµβαση, για µερικές µέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι
υποχρεωµένος να ενηµερώσει το ∆/ντή της σχολικής µονάδας και την Αναθέτουσα Αρχή, όπως επίσης
και τους γονείς των µαθητών που µεταφέρει. Τα ίδια επίσης ισχύουν και στην περίπτωση που ο
µεταφορέας απεργεί.
Τα οχήµατα που θα χρησιµοποιήσουν οι µεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόµενο
τεχνικό έλεγχο σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία.
Απαγορεύεται η µε οποιοδήποτε τρόπο, µεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν µέρει, δροµολογίων από
τον ανάδοχο φορέα σε άλλο πρόσωπο, η µεταφορά άλλων επιβατών µαζί µε τους µαθητές καθώς και
απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους µεταφερόµενους µαθητές.
Τα µεταφορικά µέσα θα έχουν επαρκή αριθµό θέσεων για τον αριθµό των µαθητών που θα µεταφέρουν.
Σε καµία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθµοι ή όρθιοι µαθητές.
Κάθε µεταφορικό µέσο που θα χρησιµοποιείται κύριο ή εφεδρικό από τον ανάδοχο φορέα για το έργο της
µεταφοράς πρέπει να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήµατα και υλικές
ζηµιές, όπως επίσης και την κατά νόµο ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για
υλικές ζηµίες.
Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει το συµβατικό χρόνο της σύµβασης
µεταφοράς.
Τα ασφαλιστήρια συµβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ΄όλη την διάρκεια της
σύµβασης.
Τα λειτουργικά έξοδα των µεταφορικών µέσων για την µεταφορά των µαθητών επιβαρύνουν τον
ανάδοχο φορέα (προµήθεια καυσίµων, ανταλλακτικών, συντηρήσεως κ.λ.π.).

ΑΡΘΡΟ 7: ΚΥΡΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΑΒΑΣΗ ΤΩΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ – ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑ∆ΟΧΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ
Η µη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσου του άρθρου 6 της σύµβασης, όσο και των σχετικών άρθρων της υπ’
αρ. %%%%%%%. διακήρυξης της Αναθέτουσας Αρχής, επισύρει τις προβλεπόµενες διοικητικές, ποινικές
κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας και µονοµερούς λύσης της συµβάσεως καθώς
και αποκλεισµού από µελλοντικούς διαγωνισµούς.
Ο ανάδοχος φορέας µε την υπογραφή της παρούσας αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της αρ.
%%%%%%%.. διακήρυξης της αναθέτουσας αρχής, οι όροι της οποίας συµπληρωµατικά διέπουν σε κάθε
περίπτωση την παρούσα σύµβαση.
Ο ανάδοχος φορέας είναι ο µόνος υπεύθυνος απέναντι στο Νόµο και την Αναθέτουσα Αρχή για την
τήρηση των παραπάνω όρων και αυτός θα φέρει αποκλειστικά και µόνο τυχόν ευθύνες.
Επίσης σε περίπτωση επανειληµµένης παράβασης των όρων της σύµβασης ή της διακήρυξης, ο ανάδοχος
φορέας κηρύσσεται έκπτωτος µε απόφαση του αρµόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση
καλής εκτέλεσης της σύµβασης καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής.
Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιφυλάσσεται να ασκήσει τα δικαιώµατά της για κάθε θετική ή
αποθετική ζηµία που θα προκληθεί από την ως άνω µη εκπλήρωση.
ΑΡΘΡΟ 8: ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
Για την καλή εκτέλεση των όρων της παρούσας σύµβασης κατατέθηκε από τον ανάδοχο µεταφορέα η µε αριθµό
%%%%%%%%%%%%. εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού %%%%%%..€, της Τράπεζας
%%%%%%%%%%..
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται µετά από χρονικό διάστηµα δύο µηνών µετά την οριστική ποσοτική και
ποιοτική εκτέλεση των υπηρεσιών.
ΑΡΘΡΟ 9: ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου, µπορεί να προβαίνει στην
κατάργηση, συγχώνευση ή επέκταση των δροµολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο µειοδότης
παραιτείται από κάθε αξίωση αποζηµίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή
σύµπτυξης των δροµολογίων. ∆ροµολόγια που προκηρύχθηκαν µε την παρούσα και ενδεχοµένως
καταργηθούν για οποιονδήποτε λόγο µε µονοµερή απόφαση του αρµόδιου οργάνου της Αναθέτουσας
Αρχής, µετά την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συµβατική υποχρέωση της
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Αναθέτουσας Αρχής, χωρίς αποζηµίωση του αναδόχου.

2. Στις περιπτώσεις όπου η µεταφορά των µαθητών γίνεται µε συνδυασµό δροµολογίων ο ανάδοχος ή οι

3.

4.

5.
6.
7.
8.
9.

ανάδοχοι των δροµολογίων που συνδυάζονται, υποχρεούνται να εξασφαλίζουν µε τον αναγκαίο
συγχρονισµό την άνετη, απρόσκοπτη και χωρίς καθυστερήσεις µεταφορά των µαθητών στον τελικό
προορισµό τους.
Επειδή η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε εκ των πραγµάτων µε βάση τα στοιχεία της τρέχουσας
σχολικής περιόδου, µετά την έναρξη εφαρµογής της, αυτή µπορεί να τροποποιηθεί αναλόγως, µε
µονοµερή απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δροµολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως αυτά
θα διαµορφωθούν µετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύµφωνα µε σχετική επικαιροποίηση, στην οποία θα
προβούν οι ∆ιευθυντές των οικείων σχολικών µονάδων µε τις νέες εγγραφές και αποχωρήσεις µαθητών,
τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη της σχετικής απόφασης.
Ο µειοδότης διαβεβαιώνει ότι θα έχει στην διάθεσή του ένα µεταφορικό µέσο ανάλογο και εξίσου
κατάλληλο σύµφωνα µε τους όρους της διακήρυξης ως εφεδρικό, για την άµεση και κανονική
αντικατάσταση κάθε µεταφορικού µέσου που για οποιαδήποτε λόγο ή αιτία θα µαταίωνε την ακριβή και
κανονική εκτέλεση του δροµολογίου.
Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι δυνατό ο µειοδότης βαρύνεται µε τα έξοδα µεταφοράς των παιδιών µε
τη χρήση του προσφορότερου µέσου (ταξί κλπ.).
Σε περίπτωση πώλησης του οχήµατος, πρέπει να περιλαµβάνεται στο πωλητήριο συµβόλαιο όρος ότι ο
νέος αγοραστής υποχρεούται να συνεχίσει την εκτέλεση της εργασίας, σύµφωνα µε όσα καθορίζονται
στη σύµβαση.
Το δροµολόγιο του µεταφορικού µέσου θα τροποποιείται, όταν στο σχολείο εγγράφονται ή
µεταγράφονται µαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους.
Τυχόν αλλαγές, ως προς την ώρα των δροµολογίων καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του
έτους, θα γίνονται µόνο από την Αναθέτουσα αρχή ύστερα από συνεννόηση µε το ∆ιευθυντή του
σχολείου, τους γονείς/κηδεµόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί.
Σε περίπτωση έγγραφων και τεκµηριωµένων καταγγελιών των γονέων/κηδεµόνων για πληµµελή
εκτέλεση του δροµολογίου, που υποβάλλονται στο ∆/ντή της σχολικής µονάδας, ο τελευταίος, αφού
ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλοµένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα
Αρχή, την επιβολή των προβλεπόµενων κυρώσεων.

10. Στην παρούσα σύµβαση ισχύουν συµπληρωµατικά, στην περίπτωση που τυχόν δεν αναφέρονται ρητά
σε αυτήν και οι σχετικοί όροι της αρ. πρωτ ................................διακήρυξης.

11. ∆ιαφωνίες ή εν γένει διαφορές που τυχόν θα προκύψουν από την ερµηνεία ή εφαρµογή των όρων της
σύµβασης θα καταβάλλεται προσπάθεια να επιλύονται µέσα στα πλαίσια της καλής πίστης και των
συναλλακτικών ηθών. Σε διαφορετική περίπτωση η επίλυσή τους θα διέπεται από τους σχετικούς
κανόνες δικαίου. Για ότι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του ν.
4412/2016, που διέπουν τη διενέργεια του διαγωνισµού.
Για την παρακολούθηση τήρησης των όρων της παρούσας θα διεξάγονται από υπαλλήλους της
Αναθέτουσας Αρχής, σχετικοί έλεγχοι.
Η παρούσα σύµβαση συντάχθηκε και υπογράφτηκε από τους συµβαλλόµενους σε τρία αντίτυπα εκ των
οποίων το ένα παρελήφθη από τον αντισυµβαλλόµενο και τα άλλα δύο έµειναν στο αρχείο της Υπηρεσίας.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ∆ΟΝΙΑΣ
Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΣΑΠΙ∆ΗΣ
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Ο ΑΝΑ∆ΟΧΟΣ

