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ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:   05/2018 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

 
 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ 
(ΑΜΕΑ), ΓΙΑ ΔΥΟ ΕΤΗ (2018-2019 KAI 
2019-2020), ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ 
ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ 

 
Κριτήριο κατακύρωσης η πλέον συμφέρουσα από 
οικονομική άποψη προσφορά ανά δρομολόγιο. 

 
ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
538.904,00 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ 

(434.600,00 € ΠΛΕΟΝ ΦΠΑ) 
 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
 

Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, έχοντας υπόψη, ως ισχύουν: 
 

1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/7-6-2010,Τεύχος Α’), όπως τροποποιήθηκε 

      με τον Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85Α/11-4-2012) και τον Ν. 4257/ 2014 (ΦΕΚ 93/Α 14-4-2014) και 
       ισχύει.      
2. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α’ 238/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει με την υπ’ αριθμ.  37419/13479 απόφαση του Συντονιστή 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής (ΦΕΚ 1661/τ. Β’/11-05-2018). 

3. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της παρ. 14 του άρθρου 6 «Ρυθμίσεις για το σύστημα διακυβέρνησης των δήμων 
και των περιφερειών», του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ». 

5. Το Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α’/19-03-2015) «Ρυθμίσεις για τη λήψη άμεσων μέτρων για την 
αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών 
οργάνων και λοιπές διατάξεις» και ειδικότερα το άρθρο 37 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών 
Συμβάσεων». 

6. Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας - δημόσιο λογιστικό και 
άλλες διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 

7. Το Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 
Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση Διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 
(Α’161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α’/2014). 

8. Την παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α’/09-05-2013) «Προσαρμογή της ελληνικής 
νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων 
πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

9. Την υπ’ αρ. 57654/22.05.2017 (ΦΕΚ 1781/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

10. Την υπ’ αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με θέμα 
«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 

11. Τα ΠΔ 38/2017 (ΦΕΚ 63/Α/2017) «Κανονισμός Λειτουργίας της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών» και 39/2017 (ΦΕΚ 64/Α/2017) «Κανονισμός εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών». 

12. Το Ν.4155/2013 (ΦΕΚ 120/τ.A/2013) «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων 
και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με την υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου άρθρου του 
Ν.4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/2014) και τον Ν. 4412/2016. 

13. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ τ. Α΄52) «Κύρωση του κώδικα νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 





14. Το άρθρο 26 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός των μελών τους με 
κλήρωση» του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ τ. Α’ 226).  

15. Το Ν.4013/2011 (ΦΕΚ Α’ 204/15-9-2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του 
έκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) – Προπτωχευτική διαδικασία 
εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» 

16. Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων 
των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο – Πρόγραμμα 
Διαύγεια και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/2010). 

17. Το Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ τ. Α΄248) «Κύρωση κώδικα φόρου προστιθέμενης αξίας» 
18. Το Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ τ. Α΄45) «Κύρωση του κώδικα διοικητικής διαδικασίας και άλλες 

διατάξεις». 
19. Το Ν. 4314/2014 (Α’ 265) «Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών 

παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014-2020, Β) Ενσωμάτωση της Οδηγίας 
2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 13

ης
 Ιουνίου 2012 (EE L 

156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο, τροποποίηση του Ν. 3419/2005 (Α’ 297) και άλλες 
διατάξεις» και του Ν. 3614/2007 (Α’ 267) «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών 
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» 

20. Το Π.Δ. 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 
στοιχεία». 

21. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες». 
22. Την με αρ. 1191/14-03-2017 (Β’ 969) Απόφαση των Υπουργών Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και 

Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Οικονομικών «Καθορισμός του χρόνου, τρόπου υπολογισμού 
της διαδικασίας παρακράτησης και απόδοσης της κράτησης 0,06% υπέρ της Αρχής Εξέτασης 
Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.), καθώς και των λοιπών λεπτομερειών εφαρμογής της 
παραγράφου 3, του άρθρου 350 του Ν. 4412/2016 (Α’ 147). 

23. Την υπ’ αρ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 
Περιφέρειας Αττικής, περί εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής Περιφέρειας Αττικής. 

24. Την υπ’ αρ. 8840/13.1.2017(ΦΕΚ 39/τ.Β΄/17.1.2017) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής περί 
μεταβίβασης αρμοδιοτήτων, όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αρ.14027/20.1.2017 απόφαση 
(ΦΕΚ 97/τ.Β’/23.01.2017) & την υπ’ αρ.53499/13.3.2017 (ΦΕΚ 804/Τ.Β΄/ 13.3.2017) όμοια και 
ισχύει. 

25.  Την υπ’ αρ. οικ. 48105/06-03-2017 απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα: «Ορισμός   
Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ ΥΟΔΔ’ 114/10-03-2017), 
όπως διορθώθηκε και ισχύει. 

26. Τις διατάξεις του άρθρου 155 «Μεταφορά ΑμεΑ», του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/τ.Α’/31.07.2017). 
27. Την υπ’ αρ. 425/2017 απόφαση Περιφερειακού Συμβουλίου Π.Α. με την οποία εγκρίθηκε ο 

Προϋπολογισμός της  Περιφέρειας Αττικής για το οικονομικό έτος 2018, καθώς και την υπ’ αρ. 
105159/36993/29-12-2017 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, με την οποία 
επικυρώθηκε ο προϋπολογισμός οικονομικού έτους 2018 της Π.Α. 

28. Την υπ’ αρ. 180/2018 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ: 62Μ97Λ7-3ΙΡ) 
«Έγκριση 2

ης
 αναθεώρησης προγράμματος προμηθειών 2018». 

29. Το με αρ. πρωτ. 124968/26-06-2018 έγγραφο της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας 
Αττικής, με το οποίο μας διαβιβάστηκε συνημμένος πίνακας με  δρομολόγια ΑμεΑ του 
Σικιαριδείου Ιδρύματος, τα χαρακτηριστικά και το κόστος αυτών. 

30. Την υπ’ αριθμ.  1868/2018 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής,  με 
την οποία εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης συνολικού ποσού ύψους 538.904,00 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) του Σικιαριδείου 
Ιδρύματος (ΑΔΑ:  7Ζ4Α7Λ7-Γ3Π). 

31. Την αριθ. Α/Α 2726/ αρ. πρωτ. 135338/10-07-2018 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης 
(δέσμευση της πίστωσης) η οποία καταχωρήθηκε στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής 
της Υπηρεσίας μας (ΑΔΑ: Ω0Ε57Λ7-ΒΤΞ).  

32. Την υπ’ αρ.  1977/2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι 
και οι τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας διακήρυξης (ΑΔΑ: 6Ψ567Λ7-3Ω2). 

31.  Το με αρ. 2018-109014 (18-329724-001) Αποδεικτικό ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της 
       παρούσας διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων    
       (SIMAP). 
32.   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.  
 
 
 





ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Ηλεκτρονικό διεθνή ανοικτό διαγωνισμό για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς 
ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ), από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του 
Σικιαριδείου Ιδρύματος και αντιστρόφως, για τη χρονική περίοδο μέχρι 31-07-2020, με 
κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 
τιμής ανά δρομολόγιο, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ, που 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της Διακήρυξης αυτής, συνολικού προϋπολογισμού, 
538.904,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Η Αναθέτουσα Αρχή είναι η Περιφέρεια και ανήκει στη Γενική Κυβέρνηση. Η δραστηριότητα της 
Αναθέτουσας Αρχής αναφέρεται στο άρθρο 186 του Ν. 3852/2010.  
 
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους οικονομικούς φορείς ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής 
πύλης www.promitheus.gov.gr του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που 
ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην ελληνική γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα 
αναφερόμενα στην υπ’ αρ.  56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργική Απόφαση με 
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) και στο Ν. 4412/2016. 
 
     1. O Προϋπολογισμός αναλύεται ως εξής: 
 

 
α/α 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ 
ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ Ημερήσιο 
κόστος χωρίς 
ΦΠΑ 

Κόστος 410 
ημερών χωρίς 
ΦΠΑ έως 31-
7-2020 

1 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-ΤΑΥΡΟΣ-
ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ν. ΣΜΥΡΝΗ-Ν. ΚΟΣΜΟΣ-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 
170,00 € 

 
   69.700,00€ 

2 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΘΗΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ-ΓΑΛΑΤΣΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 
(Σ.Ι.) 

 
55,00€ 

 
   22.550,00€ 

3 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Ν. 
ΖΩΗ-ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ-

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 
180,00€   73.800,00€ 

4 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ-ΠΛ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-Ν. 

ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΠΕΡΙΣΣΟΣ-ΠΕΥΚΗ-Ν. 
ΙΩΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΡΟΥΣΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 

175,00€  71.750,00€ 

5 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ ΖΩΦΡΙΑ-
ΜΕΝΙΔΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ 
ΧΩΡΙΟ-ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΙΔΡΥΜΑ 

175,00€  71.750,00€ 

6 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΝΕΟ ΛΙΒΥΣΣΙΟ ΩΡΩΠΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-
ΙΔΡΥΜΑ 

70,00€  28.700,00€ 

7 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ-
ΑΛΙΜΟΣ-ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-

ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΟΥΔΙ-
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΤΩ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

175,00€  71.750,00€ 

8 ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΙΑΝΙΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-
ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

60,00 € 24.600,00 € 

 

    2. Ο διαγωνισμός  θα διεξαχθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.), µέσω της διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr του συστήματος, με την ανοικτή διαδικασία του άρθρου 27 του Ν. 
4412/2016, ύστερα από προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής 
αποστολής της Διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 παρ. 1 & 4 του N. 4412/2016. 





 
Η παρούσα προκήρυξη απεστάλη με ηλεκτρονικά μέσα για δημοσίευση στις 23/07/2018 στην 
Υπηρεσία Εκδόσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ). Καταχωρήθηκε επίσης, και στη διαδικτυακή πύλη του ΕΣΗΔΗΣ: 
http://www.promitheus.gov.gr, όπου έλαβε Συστημικό Αριθμό: 61939.  

Η Διακήρυξη διατίθεται σε ηλεκτρονική μορφή στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Αττικής στη 
διεύθυνση http://www.patt.gov.gr 

 
3. Τόπος και χρόνος διενέργειας διαγωνισμού 

 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ 
ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ 

ΩΡΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

 
Η διαδικτυακή πύλη 

www.promitheus.gov.gr 
 

25 / 07 /2018  
ώρα 12:00 

22 / 08 /2018  
ώρα 12:00 

28 / 08 /2018  
ώρα 10:00 

Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής προσφορών, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα υποβολής προσφοράς στο Σύστημα.  
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» υποβάλλονται από τον προσφέροντα ηλεκτρονικά σε µορφή αρχείου τύπου .pdf και 
προσκομίζονται και σε έντυπη μορφή στην υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό εντός τριών (3) 
εργάσιμων ηµερών από την ηλεκτρονική υποβολή, πλην των ΦΕΚ και των εγγράφων που φέρουν 
ψηφιακή υπογραφή. Υποβάλλονται σε σφραγισμένους φακέλους με τα στοιχεία του διαγωνισμού 
(πλήρης τίτλος της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, αριθμός της διακήρυξης και 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ».  

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η υποβολή του πιο πάνω φακέλου με τα δικαιολογητικά συμμετοχής σε έντυπη μορφή, 
πρέπει να πραγματοποιηθεί το αργότερο μέσα σε τρεις (3) εργάσιμες ημέρες από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την 
προσφορά του στο σύστημα.  

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 9 της υπ’ αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργικής 
Απόφασης με θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος 
Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.). 
 

4. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

Σύμφωνα με το αρ. 25 του Ν. 4412/2016, υποψήφιοι ή προσφέροντες και σε περίπτωση 
ενώσεων, τα μέλη αυτών μπορούν να είναι φυσικά ή νομικά πρόσωπα εγκατεστημένα σε:  

 α.  κράτος – μέλος της Ένωσης, 
         β.  κράτος –μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), 
 γ. τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση 

δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές 
σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος Ι της ως άνω Συμφωνίας, καθώς 
και  

 δ. 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.  

 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή 
προκειμένου να υποβάλλουν προσφορά. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει 
τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση, εφ όσον η λήψη ορισμένης νομικής μορφής είναι 
αναγκαία για την ικανοποιητική εκτέλεση της Σύμβασης.    
  
      





5. Για την συμμετοχή στο διαγωνισμό απαιτείται εγγύηση συμμετοχής ύψους 0,5% επί της 
προϋπολογισθείσας δαπάνης προ ΦΠΑ του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α 
υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος 
των προσφορών. 

6. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για δέκα (10) μήνες από την 
επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο 
του παραπάνω αναφερόμενου απορρίπτεται ως απαράδεκτη.   

7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

 την παρούσα Διακήρυξη και τα παραρτήματά της  

 το Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει 

Τα Παραρτήματα που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας είναι τα εξής: 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ & ΕΛΑΧΙΣΤΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VI: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Τυχόν διευκρινίσεις σχετικά με τους όρους της Διακήρυξης παρέχονται από την Υπηρεσία. 
 
Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς συμπληρωματικές 
πληροφορίες σχετικές µε τα έγγραφα του διαγωνισμού αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) 
ημερών πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, εφόσον έχουν ζητηθεί 
εγκαίρως σύμφωνα με το αρ. 67, παρ. 2 του Ν. 4412/2016. 
 
Αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά και 
απαντώνται αντίστοιχα μόνο στο δικτυακό τόπο του διαγωνισμού μέσω της Διαδικτυακής πύλης 
www.promitheus.gov.gr, του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ και μόνο από εγγεγραμμένους στο σύστημα οικονομικούς 
φορείς, δηλαδή από όσους διαθέτουν σχετικά διαπιστευτήρια που τους έχουν χορηγηθεί (όνομα 
χρήστη και κωδικό πρόσβασης) ύστερα από αίτησή τους. Τα αιτήματα, συνοδεύονται υποχρεωτικά 
από επισυναπτόμενο ηλεκτρονικό αρχείο σε μορφή αρχείου .pdf, με το κείμενο των ερωτημάτων, το 
οποίο υποχρεωτικά πρέπει να είναι ψηφιακά υπογεγραμμένο. Αιτήματα παροχής διευκρινήσεων που 
υποβάλλονται είτε με άλλο τρόπο είτε το ηλεκτρονικό αρχείο που τα συνοδεύει δεν είναι ψηφιακά 
υπογεγραμμένο, δεν εξετάζονται. 
 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών, ούτως ώστε 
όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων των αναγκαίων 
πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες περιπτώσεις: 
α) όταν, για οποιοδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον οικονομικό 
φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν από την προθεσμία που 
ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών. 
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 
 
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του αναδόχου, θα 
γίνεται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα, με χρήση της πλατφόρμας του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ μέσω της 
Διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 
 
 

ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ  
 
 
 
 
 
 
 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
 

 
 

ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ – ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 

 
1. Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά και νομικά πρόσωπα, ενώσεις προμηθευτών που 

υποβάλουν κοινή προσφορά, συνεταιρισμοί, που έχουν συναφές αντικείμενο με αυτό της 
παρούσας διακήρυξης.    

2. Για τη συμμετοχή στο διαγωνισμό οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς1 απαιτείται να 
διαθέτουν ψηφιακή υπογραφή σκληρής αποθήκευσης, χορηγούμενη από πιστοποιημένη 
αρχή παροχής ψηφιακής υπογραφής, και να εγγραφούν στο ηλεκτρονικό σύστημα (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ. 
- Διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr) ακολουθώντας την κατωτέρω διαδικασία 
εγγραφής. 

3. Οι οικονομικοί φορείς - χρήστες αιτούνται μέσω του συστήματος την εγγραφή τους σε αυτό 
παρέχοντας τις απαραίτητες πληροφορίες και αποδεχόμενοι τους όρους χρήσης του 
ταυτοποιούμενοι ως εξής: 

α) Όσοι από τους ανωτέρω διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων (όνομα χρήστη και κωδικό πρόσβασης) 
που αυτοί κατέχουν από το σύστημα TAXISNet της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων. Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το 
Τμήμα Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της 
Γενικής Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών. 
β) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι 
δεν διαθέτουν ελληνικό Αριθμό Φορολογικού Μητρώου (ΑΦΜ) αιτούνται την εγγραφή 
είτε συμπληρώνοντας τον αριθμό ταυτότητας ΦΠΑ (VAT Ιdentification Number) και 
ταυτοποιούνται με χρήση των διαπιστευτηρίων που κατέχουν από το αντίστοιχο σύστημα 
είτε βάσει της συμμόρφωσης με το σύστημα SecureidenTityacrOssboRderslinKed 
(STORK). Εφόσον γίνει η ταυτοποίηση, εγκρίνεται η εγγραφή του χρήστη από το Τμήμα 
Προγραμματισμού και Στοιχείων της Διεύθυνσης Πολιτικής Προμηθειών της Γενικής 
Διεύθυνσης Κρατικών Προμηθειών 
γ) Οι οικονομικοί φορείς – χρήστες τρίτων χωρών αιτούνται την εγγραφή τους και 
ταυτοποιούνται από τη Γ.Γ.Ε.  αποστέλλοντας : 
-Είτε υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη με επίσημη μετάφραση στην ελληνική. 
-Είτε ένορκη βεβαίωση ή πιστοποιητικό σε μορφή αρχείου .pdf με επίσημη  μετάφραση 
στην ελληνική, και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους όρους στο κράτος μέλος 
εγκατάστασης του οικονομικού φορέα, στα οποία να δηλώνεται / αποδεικνύεται η 
εγγραφή του σε επαγγελματικό ή εμπορικό μητρώο, προσκομιζόμενα εντός τριών (3) 
εργασίμων ημερών και σε έντυπη μορφή (πρωτότυπο ή ακριβές αντίγραφο) στην 
αρμόδια υπηρεσία. 

4. Το αίτημα εγγραφής υποβάλλεται από όλους τους υποψήφιους χρήστες ηλεκτρονικά μέσω του 
Συστήματος. 

5. Ο υποψήφιος χρήστης ενημερώνεται από το Σύστημα ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
σχετικά με την εξέλιξη του αιτήματος εγγραφής του.  

6. Εφόσον το αίτημα εγγραφής εγκριθεί, ο υποψήφιος χρήστης λαμβάνει σύνδεσμο ενεργοποίησης  
λογαριασμού ως πιστοποιημένος χρήστης και προβαίνει στην ενεργοποίηση του λογαριασμού 
του. 

 
Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης: 

 
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  
τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής 
και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της 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 

                                            
1 Οικονομικοί φορείς: φυσικά ή νομικά πρόσωπα που συμμετέχουν στον διαγωνισμό 





δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων 
της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους2 
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. 

       
                                                        Λόγοι αποκλεισμού: 

 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό προσφέρων 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: 
1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους 

ακόλουθους λόγους3 :  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215). 
 
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού 
οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 
ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγουμένου εδαφίου αφορά στις περιπτώσεις  
αα) εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιριών (Ι.Κ.Ε.)  και 
προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)  τους διαχειριστές. 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
 
2. Όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση 

                                            
2  Άρθρο 18 παρ 2 του Ν. 4412/2016.  
3 Πρβλ παρ. 1 άρθρου 73  ν. 4412/2016.  





με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος  ή 
την εθνική νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα 
ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις 
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση. 
 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων 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 τους4.  
Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την ανωτέρω 
παράγραφο 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 εκπνοή της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
 
3. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 

4412/2016, ήτοι υποχρεώσεις που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, 
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, 
το εθνικό δίκαιο κλπ. 

 
4. Εάν έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 
προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για 
παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την υπουργική 
απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β’266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) 
δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη 
εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα’ και 
ββ’ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο λόγος αποκλεισμού 
δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, είναι ίση ή κατώτερη από 
το ποσό των είκοσι χιλιάδων (20.000) ευρώ. 

 
5.  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 

 
6. 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. 

 
7. εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα συμμετοχής 
σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων έργων και καταλαμβάνει τη συγκεκριμένη 
διαδικασία. 

 

                                            
4
 Πρβλ. άρθρο 73 παρ. 2 τελευταίο εδάφιο του ν. 4412/2016. (Σχετική δήλωση του προσφέροντος οικονομικού 

φορέα περιλαμβάνεται στο ΕΕΕΣ (για τις συμβάσεις άνω των ορίων) ή (για τις συμβάσεις κάτω των ορίων) στο 

τυποποιημένο έντυπο υπεύθυνης δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016  





8. Εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρου 24 του 
Ν.4412/2016 δεν μπορεί να θεραπευτεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερα παρεμβατικά μέσα. 

 
Ο προσφέρων 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 
 
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης πρέπει να 
ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της 
προμήθειας  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
 
                                                             ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
 

Οι προσφέροντες υποβάλουν ηλεκτρονικά μαζί με την προσφορά τους, επί ποινή αποκλεισμού, τα 
έγγραφα και δικαιολογητικά που προβλέπονται στα άρθρα 72 και 79 και σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στα άρθρα 92 παρ. 6, 93 και 94 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ/Α’/29-5-2013) και το  άρθρο 107 
«Τροποποιήσεις του ν. 4412/2016 (Α’ 147)» του Ν.4497/2017, σε μορφή αρχείου .pdf και σύμφωνα 
με το άρθρο 15 της υπ’ αρ. 56902/215/19.05.2017 (ΦΕΚ 1924/τ.Β/2017) Υπουργικής Απόφασης με 
θέμα «Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) , όπως αναλυτικά περιγράφονται κατωτέρω. 
 
Τα περιεχόμενα του ηλεκτρονικού φακέλου της προσφοράς ορίζονται ως εξής:  
(α) ένας (υπο)φάκελος5 με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική προσφορά»  και  
(β) ένας (υπο)φάκελος με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά». 

 
Ρητά καθορίζεται ότι, με την υποβολή προσφοράς στο διαγωνισμό, οι συμμετέχοντες 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  
 
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 
ψηφιακά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό 
τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση 
και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής 
αμοιβής μεταξύ τους), καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 
 

ΑΡΘΡΟ 3ο 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ  

«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
 
Στον (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική προσφορά» υποβάλλονται: 
1.Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό, ύψους 0,5%  επί της προϋπολογισθείσας ημερήσιας 
τιμής χωρίς Φ.Π.Α. του δρομολογίου για το οποίο υποβάλλουν προσφορά, ισχύος τουλάχιστον για 
τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος των προσφορών. Σε περίπτωση υποβολής 
προσφοράς για περισσότερα του ενός δρομολόγια η εγγύηση συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε 
ποσοστό 0,5% του συνολικού προϋπολογισμού όλων των δρομολογίων. Δεν γίνεται δεκτή 
οικονομική προσφορά της οποίας η εγγύηση δεν καλύπτει την προβλεπόμενη κατά τα παραπάνω 
αξία. 

2.Ενιαίο Ευρωπαϊκό Έγγραφο  Σύμβασης (ΕΕΕΣ)6 του αρ. 79 του Ν. 4412/2016, όπως 
συμπληρώθηκε με το άρθρο 107 του Ν. 4497/2017, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη 
δήλωση, με τις συνέπειες του Ν. 1599/1986 (Α’ 75), ως προκαταρκτική απόδειξη προς 
αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη, επιβεβαιώνοντας 
ότι ο υποψήφιος οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

Α) δε βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 για τις οποίες οι οικονομικοί 
φορείς αποκλείονται ή μπορούν να αποκλειστούν, ήτοι συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, 
δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 

                                            
5 (υπο)φάκελος: κατηγορία επισυναπτόμενων αρχείων στο σύστημα 

 
6

 Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.eprocurement.gov.gr/webcenter/files/anakinoseis/eees_odigies.pdf, αναρτώνται  οδηγίες για 
την ηλεκτρονική συμπλήρωση του ΕΕΕΣ και συμβουλές σχετικά με τη χρήση της υπηρεσίας eΕΕΕΣ.  





δραστηριότητες, παιδική εργασία, μη καταβολή φόρων και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
πτώχευση, εκκαθάριση κλπ.  
Β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθοριστεί, σύμφωνα με το άρθρο 75, 
ήτοι καταλληλότητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, εγγραφή στα 
επαγγελματικά/εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος – μέλος εγκατάστασής τους. 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ 
 Εάν ο υποψήφιος οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με 

το άρθρο 78 του Ν. 4412/2016, το ΕΕΕΣ περιέχει επίσης τις ως άνω πληροφορίες όσον αφορά 
τους φορείς αυτούς.  

 Ένας οικονομικός φορέας που συμμετέχει μόνος του, αλλά στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή 
περισσότερων άλλων οντοτήτων, πρέπει να μεριμνά ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει 
τόσο το δικό του ΕΕΕΣ, όσο και χωριστό ΕΕΕΣ όπου παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για 
κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται.   

 Όταν στον διαγωνισμό συμμετέχουν από κοινού, όμιλοι ή ενώσεις οικονομικών φορέων πρέπει 
να δίδεται για καθένα οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση, χωριστό ΕΕΕΣ, στο οποίο 
παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη II έως V του ΕΕΕΣ.   

 
Οδηγίες για τη συμπλήρωση και υποβολή του ΕΕΕΣ παρατίθενται στο Παράρτημα V της παρούσας 
Διακήρυξης, ενώ σε ηλεκτρονική μορφή (αρχείο τύπου .xml) το ΕΕΕΣ βρίσκεται στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα του ΕΣΗΔΗΣ στο πεδίο του ηλεκτρονικού διαγωνισμού με αρ. συστήματος 61939. 
 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νοµικό πρόσωπο, το ΕΕΕΣ υποβάλλουν : 
α) οι ∆ιαχειριστές, όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε, Ε.Π.Ε. και ΙΚΕ 
β) ο ∆ιευθύνων Σύμβουλος καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου όταν το νοµικό 
πρόσωπο είναι Α.Ε. ή Συνεταιρισμός  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του 
κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για 
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.  
 
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Επίσημες μεταφράσεις γίνονται 
δεκτές είτε από τη Μεταφραστική Υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών είτε από δικηγόρους και 
συμβολαιογράφους, πιστοποιημένους από τους αντίστοιχους επαγγελματικούς τους φορείς. 

Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 
κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, και η 
μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., 
είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. 
και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν 
υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια υπηρεσία. 
 
Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οποιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που 
αφορά αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το 
νόμιμο επικυρωμένο έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του προσφέροντος, είτε από το 
πρωτότυπο έγγραφο με την σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-
61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του 
Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων. 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
 
Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη ΝΑΙ στο πεδίο 
αποδοχής των όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας του συστήματος. 
Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο 
υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται 
στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου 
ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό 
μήνυμα και ο προσφέρον καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.  
 





Από τον προσφέροντα σημαίνονται με χρήση του σχετικού πεδίου του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ τα 
στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 21 του Ν. 4412/16. Εφόσον ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως 
εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει 
ρητά όλες τις σχετικές διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα 
της συγκεκριμένης πληροφορίας. 
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδος, τις 
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που 
χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της. 
 
Τα στοιχεία και 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 σύμφωνα με την παρ. 3 
του άρθρου 8 της ΥΑ 56902/215/2017, χωρίς να απαιτείται θεώρηση γνησίου της υπογραφής. 
 
Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του (υπο)φακέλου «Δικαιολογητικά Συµµετοχής - Τεχνική 
Προσφορά» που δεν έχουν εκδοθεί/συνταχθεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορέα και κατά 
συνέπεια δεν φέρουν την ψηφιακή του υπογραφή πρέπει να προσκομισθούν και σε 
σφραγισμένο φάκελο στην αναθέτουσα αρχή εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών από την 
ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε συμμετέχων ξεχωριστά υπέβαλε ηλεκτρονικά την 
προσφορά του στο σύστημα.   
Τέτοια στοιχεία και δικαιολογητικά είναι ενδεικτικά η εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τα 
πρωτότυπα έγγραφα τα οποία έχουν εκδοθεί από ιδιωτικούς φορείς και δεν φέρουν επικύρωση από 
δικηγόρο, καθώς και  τα έγγραφα που φέρουν τη Σφραγίδα της Χάγης (Apostille). 
Δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή στοιχεία τα δικαιολογητικά τα οποία φέρουν ψηφιακή 
υπογραφή, τα ΦΕΚ, τα τεχνικά φυλλάδια και όσα προβλέπεται από το Ν. 4250/2014 ότι οι φορείς 
υποχρεούνται να αποδέχονται σε αντίγραφα των πρωτοτύπων. 
 
Η προσκόμιση των εγγράφων πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα αναγράφει με 
κεφαλαία τα εξής: 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Π.Ε. ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ 
ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 15342 
 
«ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ». 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ». 

 
                    ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ  

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η ανάθεση παροχής υπηρεσιών Μεταφοράς ατόμων με αναπηρία 
(ΑΜΕΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου Ιδρύματος και 
αντιστρόφως, για τη χρονική περίοδο μέχρι 31-07-2020,  με λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί.  

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος, τα απαιτούμενα 
λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των ΑΜΕΑ για τα δρομολόγια που του έχουν 
ανατεθεί.  

2.    Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μεταφερόμενους μπροστά από τον τόπο διαμονής τους. 
Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται  στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

3.     Τήρηση ωραρίων: 

α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος πρέπει να 
δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται  η 
ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία. Τυχόν απόκλιση ως προς την ώρα 
άφιξης ή αναχώρησης δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) λεπτά της ώρας. 





β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο  
καθορισμένο σημείο συνάντησής του συνοδευόμενο από τον συνοδό. Σημειώνεται ότι η 
καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του 
οχήματος στο Ίδρυμα. 

γ. Για την αναχώρηση, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του Ιδρύματος κατά τη ώρα 
που έχει συμφωνηθεί. 

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και 
παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να 
ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των ατόμων με αναπηρία. 

ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, 
με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση 
καθυστέρησης στην αναχώρηση του οχήματος από την αφετηρία, άφιξής του στο Ίδρυμα ή 
αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές αποφάσεις 
επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ύστερα από 
γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

4.    Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α.     Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του όχημα ανάλογο και εξίσου κατάλληλο, 
σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης, ως εφεδρικό, για την άμεση και κανονική 
αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα ματαίωνε την ακριβή 
και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.  
Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται: 
i.   για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα 
ii. για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα 
Για τους κατόχους ταξί που εκτελούν έως 2 δρομολόγια δεν απαιτείται η ύπαρξη εφεδρικού 
οχήματος, αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β (κατωτέρω). 

β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των 
κανονικών και των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς, με τη 
χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα 
χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία, που 
χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 

δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στη 
ανακοίνωση ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των ατόμων με 
αναπηρία, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Α. την αλλαγή αυτών με άλλα 
ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 
Δεν 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 η Δ/νση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής από τον Διευθυντή του Ιδρύματος.   

ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της 
σύμβασης,ο πωλητής υποχρεούται να: 
i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία τη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 

        ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να τηρήσει 
(από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις υποχρεώσεις που 
απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα σύμβαση καθώς και έχει τα 
ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο 
αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική 
ζημιά της Περιφέρειας. 

5.      Προσωπικό του αναδόχου: 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον 
οδηγό, τον/την συνοδό και τους μεταφερόμενους. 





β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  
εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία, να εποπτεύει την 
κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε 
σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά να 
λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου της 
μεταφοράς. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του Ιδρύματος, ο τελευταίος, αφού ελέγξει 
την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη 
διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

 

6.    Οδηγοί-Συνοδοί 

α. Οι μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, όπου 
απαιτείται, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών 
συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην 
προσφορά του αναδόχου. 

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου
οριζόμενα προσόντα (ενδεικτικά αναφέρεται κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης)  

γ. Ο διευθυντής του Ιδρύματος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, 
αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με τους 
επιβαίνοντες, τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και 
τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται, μετά τη διαπίστωση των 
καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή 
συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ 
αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των οχημάτων οφείλουν να είναι 
ενδεδυμένοι ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μεταφερόμενους, τους 
εκπαιδευτικούς, τους γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 

ε.      Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από 

         τον διευθυντή του Σικιαριδείου, τον οδηγό και τον συνοδό (εφόσον απαιτείται), 

         τόσο για την ώρα άφιξης στο Ίδρυμα, όσο και αναχώρησης από αυτό. 

 

7.         Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα 

α. Η μεταφορά των ατόμων με αναπηρία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή 
επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι 
ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές 
διατάξεις. 

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 
εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας 
(Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με τον 
νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής 
τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του αναδόχου και το Ίδρυμα που 
εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον διευθυντή του 
Ιδρύματος που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 

γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 
μεταφέρουν. Συγκεκριμένα, όταν το όχημα είναι μικρό λεωφορείο ο ανάδοχος οφείλει να διαθέτει 
όχημα 20 θέσεων, ανεξάρτητα από τον αριθμό των επιβαινόντων που αναγράφονται στη 
διακήρυξη.  Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. Η 
προσφορά των διαγωνιζομένων θα περιλαμβάνει επακριβώς τον τύπο των οχημάτων. 

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω 
όρων και αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές 
προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον κανονισμό 





44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω κανονισμού), με τις 
σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 

στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες 
επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε 
κάθε περίπτωση μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

8.       Ασφαλιστική Κάλυψη 

α. 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. 

β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό 
χρόνο της σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 
καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 

γ. Την ευθύνη των επιβαινόντων 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 (εφόσον απαιτείται). 

δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους επιβαίνοντες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την 
επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

9.   Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
 
Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οφείλει: 
- να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων στόλο οχημάτων, τα οποία θα 

είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να 
χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν καθιστούν αδύνατη 
την τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη 
μεταφορά των ατόμων με αναπηρία από και προς το Ίδρυμα. 

- να έχει εκτελέσει μέσα στην τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση 
υπηρεσία (μεταφορά προσώπων).  

 
ΑΡΘΡΟ 4ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΥΠΟΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ & ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
1. «Οικονομική Προσφορά»: 
Ο συμμετέχων στο διαγωνισμό πρέπει να δηλώσει Οικονομική Προσφορά για το/τα δρομολόγιο/α 
στο/στα οποίο/α συμμετέχει, αναγράφοντας την προσφερόμενη τιμή.  
 
2. Περιεχόμενα και τρόπος υποβολής υποφακέλου «Οικονομικής Προσφοράς»: 
Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως στον (υπό) φάκελο 
«Οικονομική Προσφορά».  
 
Η οικονομική προσφορά, συντάσσεται συμπληρώνοντας: 
 
Α) την αντίστοιχη ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος. Στην συνέχεια, το σύστημα παράγει 
σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο, σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από 
τον προσφέροντα. Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του 
συστήματος και του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να 
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο προσφέρων 
καλείται να παράξει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο pdf.  
 
Β) τον/τους πίνακα/ες οικονομικής προσφοράς του Παραρτήματος IV της παρούσας Διακήρυξης, σε 
μορφή αρχείου .pdf, συμπληρωμένο/ους και ψηφιακά υπογεγραμμένο/ους.  
 
 
 





 
3. Κριτήριο Ανάθεσης & Αξιολόγησης Οικονομικής Προσφοράς: 
 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει την πλέον συμφέρουσα  από οικονομική άποψη 
προσφορά βάσει τιμής ανά δρομολόγιο, όπως αυτά περιγράφονται στο Παράρτημα ΙΙ, εφόσον 
καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 
 
4. Προσφερόμενη Τιμή & οδηγίες συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής φόρμας Οικονομικής 

Προσφοράς: 
 
Στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα της οικονομικής προσφοράς του συστήματος, οι συμμετέχοντες 
θα συμπληρώσουν την τιμή που προσφέρουν με δύο (2) δεκαδικά ψηφία.  
 
Οι τιμές θα εκφράζονται σε ευρώ και θα συμπεριλαμβάνουν τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις και κάθε 
άλλη επιβάρυνση σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκτός από το ΦΠΑ. 
 
Εάν στο διαγωνισμό οι προσφερόμενες τιμές είναι ασυνήθιστα χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς 
οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητείται από τον 
υποψήφιο προμηθευτή να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις, σχετικά με την τιμή ή 
το κόστος που προτείνει στην προσφορά του, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο 
δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης της αναθέτουσας αρχής, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 88 και 89 του Ν. 4412/2016.  
 
5. Μη αποδεκτές προσφορές: 
Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά θα 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του Ν. 4412/2016. 
 
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αναπροσαρμογής της τιμής ή προβλέπουν επιπλέον 
χρέωση ή δαπάνη για οποιοδήποτε λόγο, π.χ. έξοδα μεταφοράς, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Οικονομικές προσφορές που θέτουν όρο αίρεσης ή επιφύλαξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Στον διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές αντιπροσφορές.  
Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
6. Ειδικότεροι όροι Οικονομικής Προσφοράς: 
Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής Προσφοράς,  
ο συμμετέχων  αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας Διακήρυξης.  

 

ΑΡΘΡΟ 5ο  
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών γίνεται τέσσερεις (4) εργάσιμες ημέρες μετά την 
καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών και ώρα 10:00, μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Κατά την προαναφερόμενη ημερομηνία και ώρα γίνεται αποσφράγιση μόνο των ηλεκτρονικών 
(υπό)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά».  
 
Οι ηλεκτρονικοί (υπο)φάκελοι των οικονομικών προσφορών, μετά την ολοκλήρωση της 
αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται ηλεκτρονικά μέσω των 
αρμόδιων πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων, σε ημερομηνία και ώρα που θα γνωστοποιηθεί σε 
αυτούς των οποίων οι προσφορές κρίθηκαν αποδεκτές μετά την αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων 
αυτών. 
 
Αμέσως μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Δικαιολογητικά Συμμετοχής – 
Τεχνική Προσφορά», οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό θα έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο 
περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της 
κάθε προσφοράς  που έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές. 
 





Ομοίως, μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των (υπο)φακέλων «Οικονομική Προσφορά», οι 
προσφέροντες των οποίων οι οικονομικές προσφορές αποσφραγίσθηκαν, θα έχουν ηλεκτρονική 
πρόσβαση στο περιεχόμενο των προσφορών που αποσφραγίσθηκαν προκειμένου να λάβουν γνώση 
των τιμών που προσφέρθηκαν, με την επιφύλαξη των πτυχών εκείνων της κάθε προσφοράς  που 
έχουν χαρακτηριστεί ως εμπιστευτικές. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 
Μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή προβαίνει στην 
αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων πιστοποιημένων στο Σύστημα οργάνων της, 
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και 
των διαδικασιών της κατά περίπτωση Αναθέτουσας Αρχής. 
 
Συγκεκριμένα μέσα από το Σύστημα: 
• Η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή αξιολόγησης του διαγωνισμού, καταχωρεί όσους υπέβαλαν 
προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου 
αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. 
• Στη συνέχεια το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση των τεχνικών 
προσφορών. Η αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και συντάσσεται 
πρακτικό για την απόρριψη όσων τεχνικών προσφορών δεν πληρούν τους όρους και τις 
απαιτήσεις των τεχνικών προδιαγραφών και την αποδοχή όσων τεχνικών προσφορών αντίστοιχα 
πληρούν τα ανωτέρω. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό, το οποίο κοινοποιείται από το ως άνω όργανο μόνο στην 
Αναθέτουσα Αρχή, προκειμένου η τελευταία να ορίσει την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης του 
(υπο)φακέλου των οικονομικών προσφορών. 
• Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, αποσφραγίζονται κατά την 
ημερομηνία και ώρα που ορίζεται, οι φάκελοι όλων των οικονομικών προσφορών.  
• Η αρμόδια γνωμοδοτική επιτροπή προβαίνει στην αξιολόγηση των οικονομικών προσφορών των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής και τις τεχνικές προσφορές έκρινε 
πλήρεις και σύμφωνες με τους όρους και τις απαιτήσεις της παρούσας και συντάσσει πρακτικό στο 
οποίο εισηγείται αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και 
την ανάδειξη του προσωρινού μειοδότη. Το εν λόγω πρακτικό διαβιβάζεται από το ως άνω όργανο 
στην Αναθέτουσα Αρχή προς έγκριση. 
• Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να 
διευκρινίσουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το 
περιεχόμενο της τεχνικής ή οικονομικής τους προσφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 102 του Ν. 
4412/2016.  
• Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή μία απόφαση, με την  οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα όλων των ανωτέρω σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» 
και «Οικονομική Προσφορά»), η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες μέσω 
του πεδίο «Επικοινωνία» του συστήματος ΕΣΗΔΗΣ. 
 
Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ 
των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον της 
Οικονομικής Επιτροπής και κατόπιν ειδοποίησης των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές.   
 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
 

H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των προσφορών, 
απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά: 
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται στην 
παρούσα,  
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται 
συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν 
αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την παρούσα 
διακήρυξη, 
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 το άρθρο 102 του Ν. 4412/2016, 





δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά, ή η οποία δεν πληροί τις ελάχιστες απαιτήσεις που 
ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη, 
ε) η οποία είναι υπό αίρεση, 
στ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,  
ζ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΜΕΙΟΔΟΤΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ  

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, 
εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από τη σχετική ειδοποίηση που του αποστέλλεται 
ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, υποβάλλει ηλεκτρονικά μέσω του ΕΣΗΔΗΣ, σε μορφή αρχείου .pdf 
τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατά περίπτωση και αναφέρονται στο παρόν άρθρο της 
Διακήρυξης.  
Τα δικαιολογητικά αυτά προσκομίζονται κατά περίπτωση από τον προσφέροντα εντός τριών (3) 
εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής τους στο σύστημα και σε έντυπη 
μορφή, εντός σφραγισμένου φακέλου, στην Υπηρεσία που διενεργεί το διαγωνισμό με σήμανση 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ».  
Με την παραλαβή των ως άνω δικαιολογητικών, το σύστημα εκδίδει επιβεβαίωση της παραλαβής 
τους και αποστέλλει ενημερωτικό ηλεκτρονικό μήνυμα σε αυτόν στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση.  
 
Τα δικαιολογητικά κατακύρωσης είναι τα εξής κατά περίπτωση: 
 
 
Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ  
 
7.α. ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να 
είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του  αμετάκλητη καταδικαστική 
απόφαση για: 
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του 
οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς 
στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης 
(ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή 
στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε 
με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 
ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή 
ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 
αυτής,  

ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, 
όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και 
τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε 
στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 166),  





στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της 
Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για 
την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων 
της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 
101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 
215 ). 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει 
καταδικαστικές αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε 
ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
 (2)  Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, το οποίο να είναι σε 
ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι: 
       δεν τελεί υπό πτώχευση ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή δεν τελεί υπό 
αναγκαστική διαχείριση από διαχειριστή ή από το δικαστήριο, ή δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία 
πτωχευτικού συμβιβασμού ή δεν έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του δραστηριότητες ή ότι δεν 
βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, 
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. 
 
 (3) Πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής του οικείου κράτους-μέλους ή χώρας, από το οποίο να 
προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 
ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.  
 
7.β. ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ ΗΜΕΔΑΠΑ Ή ΑΛΛΟΔΑΠΑ: 
 
(1) Τα παραπάνω δικαιολογητικά της παραγράφου 7.α.  
 
(2) Πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, το οποίο να είναι σε ισχύ και από το 

οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Πτωχευτικού Κώδικα, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες 
καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα) και, επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις (μόνο για αλλοδαπά νομικά πρόσωπα).  

 
Σημειώνεται:  
α) Η υποχρέωση προσκόμισης αντιγράφου ποινικού μητρώου, στις περιπτώσεις εταιρειών ΕΠΕ, ΟΕ, 
ΕΕ και ΙΚΕ αφορά τους διαχειριστές 
β) στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου.  
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου, οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. 
 
ΠΡΟΣΟΧΗ: 
Σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 
συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις αναφερόμενες σε 
αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
 
7.γ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
(1) Απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου, ή ελλείψει αυτού, ισοδύναμου 
εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους–μέλους ή της χώρας 
καταγωγής ή της χώρας που είναι εγκατεστημένος ο εν λόγω οικονομικός φορέας, το οποίο να 
είναι σε ισχύ από το οποίο να προκύπτει ότι δεν υπάρχει εις βάρος του προέδρου και όλων των 
μελών του Διοικητικού του Συμβουλίου αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για συμμετοχή σε 
εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
αναλυτικά παρατίθενται ανωτέρω στην παράγραφο 7α. 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να επισυνάπτουν σε ηλεκτρονικό αρχείο τύπου .pdf, τις 
αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις.  
  
(2) Τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων (2) και (3) της παραγράφου 7.α  
(3) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 





 
7.δ. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΠΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην 
Ένωση.  
 
Με την υποβολή προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της ευθύνονται έναντι 
της Περιφέρειας Αττικής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.  
 
Σημειώνεται ότι για όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις φυσικών προσώπων, νομικών 
προσώπων, περιλαμβανομένων των συνεταιρισμών και των ενώσεων προσώπων: 
 
 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 μπορούν να 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.  

 
 Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει ένα ή περισσότερα από τα ως άνω έγγραφα 

ή πιστοποιητικά ή όπου τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω 
περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 7.1 καθώς και στις παραγράφους 1 και 2 και 
στην περίπτωση β' της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, το/α έγγραφο/α ή 
το/α πιστοποιητικό/α μπορεί/ούν να αντικαθίσταται/νται 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. 
Στην περίπτωση αυτή οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα πιστοποιητικά αυτά ή ότι τα πιστοποιητικά αυτά δεν 
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παρ. 2 του άρθρου 7.α της παρούσας.  

 Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων φορέων, 
για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, ιδίως, 
σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό 
συμφωνητικό)  

 Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων φορέων, οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην 
υποβολή των δικαιολογητικών που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της 
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση.  

 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. 

 Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της Σύμβασης, να ζητήσει την 
επικαιροποίηση οποιουδήποτε κατακυρωτικού εγγράφου κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος 
οφείλει να το προσκομίσει.   

 
ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 
Εκτός από τα παραπάνω δικαιολογητικά, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 
κατακύρωση, οφείλει να υποβάλει και τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: 
 

1. Φωτοαντίγραφα των αδειών κυκλοφορίας των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο. 

2. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων δελτίων τεχνικού ελέγχου των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό) 
από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 

3. Φωτοαντίγραφα των ισχυόντων ασφαλειών των οχημάτων (βασικό και εφεδρικό), που θα 
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο. 

4. Φωτοαντίγραφο ειδικής κάρτας (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.) των οδηγών. 

5. Τα ΚΤΕΛ θα δηλώνουν υπεύθυνα ότι διαθέτουν βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής ως προς το 
νόμιμο της λειτουργίας τους. 





6. Κατάσταση των βασικών οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση κάθε 
δρομολογίου. Σε περίπτωση ανάγκης αντικατάστασης του οχήματος και προ της 
πραγματοποίησης αυτής, με δική του μέριμνα και ευθύνη θα προβαίνει αμελλητί στην 
ενημέρωση της αρμόδιας Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής.  

7. Σε περίπτωση που τα μεταφορικά μέσα δεν είναι στο όνομα της εταιρείας ή του φυσικού 
προσώπου που συμμετέχει στον διαγωνισμό, θα υποβάλλεται ιδιωτικό συμφωνητικό ενοικίασης 
ή παραχώρησης μεταξύ του συμμετέχοντος και του ιδιοκτήτη των μεταφορικών μέσων, το οποίο 
θα ισχύει για όλη τη διάρκεια της σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεση της. 

 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται ψηφιακά 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής 
από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην εκάστοτε προκήρυξη 
(Ν.4250/2014, άρθρο 3). 
 
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος 
θα αναγράφει με κεφαλαία τα εξής: 
 
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ, Δ/ΝΣΗ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ, ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, Λ. ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 448, ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, Τ.Κ. 153 42 
 
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 
ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΤΟΥ ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ». 
 
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ) και την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΤΟΥΝ» 
 

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ» - 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ 

 
Η ηλεκτρονική αποσφράγιση του φακέλου «Δικαιολογητικά κατακύρωσης» του προσφέροντος στον 
οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες μετά και την 
προσκόμιση των δικαιολογητικών σε έντυπη μορφή. Η αποσφράγιση γίνεται μέσω των αρμόδιων 
πιστοποιημένων στο σύστημα οργάνων της Αναθέτουσας Αρχής, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά 
των κείμενων διατάξεων για την ανάθεση δημοσίων συμβάσεων και διαδικασιών.  
 
Αμέσως μετά την ανωτέρω ηλεκτρονική αποσφράγιση, όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές θα 
έχουν ηλεκτρονική πρόσβαση στο περιεχόμενο του φακέλου των Δικαιολογητικών Κατακύρωσης 
που αποσφραγίσθηκε.  
 
Αν μετά την ηλεκτρονική αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών 
διαπιστωθεί ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, 
παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός 
πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης, μέσω του Συστήματος, ειδοποίησής 
του. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί αιτιολογημένα να παρατείνει την ως άνω προθεσμία κατ’ ανώτατο 
όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  
 
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 την παρούσα Διακήρυξη. 
 
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, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι 





την ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης 
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του7.  
 
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 την παρούσα διακήρυξη, η διαδικασία ματαιώνεται.  
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Επιτροπή του Διαγωνισμού και τη διαβίβαση του φακέλου στο αποφαινόμενο όργανο της 
αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη 
ματαίωση της διαδικασίας είτε για την κήρυξη του προσωρινού αναδόχου ως εκπτώτου.  

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

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 έχει υποβάλει αποδεκτή προσφορά, σύμφωνα με το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, 
ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος.   
Η εν λόγω απόφαση κατακύρωσης αναφέρει υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την αναστολή της 
σύναψης της σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 και επόμενα. Τα έννομα αποτελέσματα της 
απόφασης κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν 
σωρευτικά τα κάτωθι : 
α) άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στο ν. 4412/16 διαδικασίας 
και την επέλευση των έννομων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης  
β) κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον αυτός υποβάλει 
επικαιροποιημένα τα δικαιολογητικά του άρθρου 7 της παρούσας. 
 

2. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή της Σύμβασης 
θέτοντάς του προθεσμία που δεν μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 
κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. Προ της υπογραφής της σύμβασης, ο 
ανάδοχος υποχρεούται να προσκομίσει στην αρμόδια υπηρεσία:   

 
-Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
-Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης οδηγών και συνοδών 

-Πιστοποιητικό υγείας οδηγών και συνοδών (όπου αυτοί απαιτούνται), σύμφωνο με τις διατάξεις 
της Υπουργικής Απόφασης 35797 (ΦΕΚ Β΄1199/11-4-2012), άρθρο 1 με το οποίο θα 
βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από 
μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη συμβατό με την απασχόλησή του. 

-Επικαιροποιημένα πιστοποιητικά, η ισχύς των οποίων έχει παρέλθει (π.χ. ΚΤΕΟ, ασφαλιστήριο 
συμβόλαιο κλπ). Η υποχρέωση για την κατάθεση επικαιροποιημένων πιστοποιητικών θα ισχύει 
καθόλη τη διάρκεια των συμβάσεων.  
 
Η Υπηρεσία συμπληρώνει στο κείμενο της σύμβασης τα στοιχεία της προσφοράς του αναδόχου, 
με την οποία συμμετείχε αυτός στον διαγωνισμό και η οποία προσφορά έγινε αποδεκτή με την 
κατακύρωση του διαγωνισμού σε αυτόν. Η υπογραφή της Σύμβασης έχει αποδεικτικό 
χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύμβαση μέσα στην προθεσμία 
που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας 
αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η κατακύρωση με την ίδια διαδικασία γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά.  

 
3.   Η σύμβαση περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία της προμήθειας και τουλάχιστον τα εξής: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
δ) Την τιμή αναλυτικά  
ε) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 

    στ) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
ζ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
η) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 

                                            
7 Βλ. άρθρο 104 παρ. 2 και 3 





 
4.  Το κείμενο της σύμβασης κατισχύει κάθε άλλου κειμένου στο οποίο τούτο στηρίζεται, όπως 
      προσφορά, διακήρυξη και απόφαση κατακύρωσης ή ανάθεσης, εκτός κατάδηλων σφαλμάτων 
      ή παραδρομών. 
 
5.   Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 

α) παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες 
β) παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών 
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν τυχόν  
    κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο συμβαλλόμενα 
μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
ε) όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους διαγωνισμό 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του 
περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο 
της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, 
κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δίκαιο, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν. 4412/2016.  
 
Η 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 του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
         ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
1. Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της έως 31/07/2020.  
2. Η Σύμβαση τροποποιείται, παρατείνεται ή λύεται σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις του Ν. 

4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 11ο  
ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 

 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία, 
θα γίνεται ανά μήνα από τον Διευθυντή του ιδρύματος με τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης 
των δρομολογίων ανά μεταφορέα. Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το 
όνομα/επωνυμία του αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που 
εκτελέστηκαν και τον αριθμό κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα αποσταλεί στον αρμόδιο 
διευθυντή του ιδρύματος από την Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 
 

ΑΡΘΡΟ 12ο  
  ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

 
Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά του/από τη 
σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 
αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

1.  Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής.  

2.  Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του Ιδρύματος, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των επιβαινόντων  
και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, 

εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά μέσα για 
όλους τους μεταφερόμενους. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν απαιτείται). 





 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους επιβαίνοντες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 
Ο Προμηθευτής δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή αντικαταστάθηκε με 
ευθύνη του Δημοσίου. 

β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλονται, 
με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η 
οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω 
κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 

β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών των 
φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.  

 
 

ΑΡΘΡΟ 13ο 
ΔΙΚΑΣΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 

 
 Προσφυγές ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών 
 
 
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 Α.Ε.Π.Π. 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 (άρθρο 360 του Ν. 4412/2016), 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 ΚΗΜΔΗΣ. Σε 
περίπτωση παράλειψης, η προθεσμία για την άσκηση της προδικαστικής προσφυγής είναι 
δεκαπέντε (15) ημέρες από την επομένη της συντέλεσης της προσβαλλόμενης παράλειψης (άρθρο 
360 του Ν.4412/2016). 
Η προδικαστική προσφυγή κατατίθεται ηλεκτρονικά μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του 
ΕΣΗΔΗΣ στον ηλεκτρονικό τόπο του διαγωνισμού, επιλέγοντας κατά περίπτωση την ένδειξη 
«Προδικαστική Προσφυγή» και επισυνάπτοντας το σχετικό έγγραφο σε μορφή ηλεκτρονικού 
αρχείου Portable Document Format (PDF), το οποίο φέρει εγκεκριμένη προηγμένη ηλεκτρονική 
υπογραφή ή προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή με χρήση εγκεκριμένων πιστοποιητικών. 
Για το παραδεκτό της άσκησης της προδικαστικής προσφυγής κατατίθεται παράβολο από τον 
προσφεύγοντα υπέρ του Δημοσίου, κατά τα ειδικά οριζόμενα στο άρθρο 363 του Ν. 4412/2016, το 
οποίο επιστρέφεται στον προσφεύγοντα σε περίπτωση ολικής ή μερικής αποδοχής της προσφυγής 
του ή σε περίπτωση που πριν την έκδοση της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. 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 κωλύουν τη σύναψη 
της σύμβασης επί ποινή ακυρότητας, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 364 του Ν. 4412/2016. Κατά τα 
λοιπά, η άσκηση της προδικαστικής προσφυγής δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, εκτός αν ζητηθούν προσωρινά μέτρα προστασίας κατά το άρθρο 366 του 
Ν.4412/2016. 
Οι αναθέτουσες αρχές μέσω της λειτουργίας της «Επικοινωνίας» του ΕΣΗΔΗΣ: 
• κοινοποιούν την προσφυγή σε κάθε ενδιαφερόμενο τρίτο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην 
περ. α του πρώτου εδαφίου της παρ.1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 
• διαβιβάζουν στην Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) τα προβλεπόμενα στην 
περ. β του πρώτου εδαφίου της παρ. 1 του αρ. 365 του Ν.4412/2016. 





Η Α.Ε.Π.Π. 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 Α.Ε.Π.Π. 
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 έκδοση 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. 
Η άσκηση αίτησης αναστολής κωλύει τη σύναψη της σύμβασης, εκτός εάν με την προσωρινή 
διαταγή ο αρμόδιος δικαστής αποφανθεί διαφορετικά. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 14ο 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ  

 
Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη 
διαδικασία ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά 
από γνώμη της αρμόδιας Επιτροπής του Διαγωνισμού. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή 
παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του 
αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά 
της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η 
παράλειψη.  

 
ΑΡΘΡΟ 15ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 
Α.  Εγγύηση συμμετοχής στο διαγωνισμό 
 
Κάθε προσφορά συμμετοχής στο διαγωνισμό θα συνοδεύεται ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ από ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, με ποσό που θα καλύπτει το 0,5% επί της προϋπολογισθείσας 
ημερήσιας τιμής χωρίς Φ.Π.Α. του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν προσφορά.  
 
Δε γίνεται δεκτή προσφορά της οποίας η εγγύηση συμμετοχής υπολείπεται από το ως άνω 
απαιτούμενο ποσοστό 0,5%. 
 
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, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα 
Διακήρυξη . 

 Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να ζητά από τον προσφέροντα να 
παρατείνει τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής. 
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια 
ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα 73 έως 78 του 
Ν. 4412/2016, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα στα έγγραφα της σύμβασης 
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης. 
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης καλής 
εκτέλεσης.  
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες μετά: 
α) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης προσφυγής ή την έκδοση απόφασης επί 
ασκηθείσας προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης 
β) την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης ασφαλιστικών μέτρων ή την έκδοση απόφασης 
επ’ αυτών  
γ) την ολοκλήρωση του προσυμβατικού ελέγχου από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 
35 και 36 του ν. 4129/2013 (Α’ 52), εφόσον απαιτείται. 





δ) για τα προηγούμενα στάδια της κατακύρωσης η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους 
συμμετέχοντες στην περίπτωση απόρριψη της προσφοράς τους και εφόσον δεν έχει ασκηθεί 
ενδικοφανής προσφυγή ή ένδικο βοήθημα ή έχει εκπνεύσει άπρακτη η προθεσμία άσκησης 
ενδικοφανούς προσφυγής ή ένδικων βοηθημάτων ή έχει λάβει χώρα παραίτησης από το δικαίωμα 
άσκησης αυτών ή αυτά έχουν απορριφθεί αμετακλήτως. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
ΙΙΙ. 
 
Β. Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
 
Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε η κατακύρωση, υποχρεούται να καταθέσει Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης όλων των όρων της Σύμβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 5% επί  της 
αξίας της σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο Φ.Π.Α.  
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης των όρων της Σύμβασης κατατίθεται προ ή κατά την 
υπογραφή της Σύμβασης. Ο χρόνος ισχύος της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης πρέπει να 
είναι μεγαλύτερος από το διάστημα που ορίζεται στα έγγραφα της Σύμβασης.  
Η Εγγύηση Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της Σύμβασης.  
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.  
Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχών 
απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους. 
 
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης επισυνάπτεται στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ. 
 
Οι εγγυήσεις των παραγράφων Α και Β εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα 
στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, ή στα κράτη-μέρη της 
Συμφωνίας Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκοσμίου Οργανισμού Εμπορίου, που κυρώθηκε με το 
Ν.2513/1997 (Α΄139) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν 
επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου 
Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. 
 
Στις εγγυητικές επιστολές, ανεξάρτητα από το όργανο που τις εκδίδει και τον τύπο που 
περιβάλλονται, πρέπει απαραίτητα να αναγράφονται κατ΄ελάχιστον τα ακόλουθα : 
α) η ημερομηνία έκδοσης 
β) ο εκδότης 
γ) η αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται (Περιφέρεια Αττικής – Διεύθυνση Οικονομικών 
Π.Ε. Βορείου Τομέα Αθηνών, Τμήμα Προμηθειών) 
δ) ο αριθμός της εγγύησης  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση  
στ) η πλήρης επωνυμία, ο ΑΦΜ και η διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται 
η εγγύηση 
ζ) οι όροι ότι:  
 αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του 
δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως 
 ββ) σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου  
η) τα στοιχεία της διακήρυξης και η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού  
θ) η ημερομηνία λήξης ή ο χρόνος ισχύος της εγγύησης  
ι) η ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης ολικά 
ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών από την απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) Στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης θα αναγράφονται επίσης ο αριθμός και ο 
τίτλος της σχετικής Σύμβασης.   
 
Η Περιφέρεια Αττικής επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών προκειμένου να 
διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  
 
 
 





 
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν. 4412/2016, 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.  
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, με αντίστοιχη έκδοση μηνιαίου 
τιμολογίου. Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής που θα εκδοθεί στο όνομα του αναδόχου, υπό την προϋπόθεση 
της προηγούμενης προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο 
δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή του Ιδρύματος.  
2. Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου. 
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις. 
 
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο.  
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  
 
Η δαπάνη θα βαρύνει τον  Ε.Φ. 02072 και ΚΑΕ 0829 του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 17ο 
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 

 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις δυνάμει των 
άρθρων 203, 206,207,213,218 και 220  να υποβάλει προσφυγή για λόγους νομιμότητας και ουσίας 
ενώπιον του φορέα που εκτελεί την σύμβαση, μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) 
ημερών από την ημερομηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, 
αποφασίζει το αρμοδίως αποφαινόμενο όργανο, ύστερα  από γνωμοδότηση του προβλεπόμενου 
στις περιπτώσεις β και δ της παρ.11 του άρθρου 221 οργάνου του ν.4412/16  
Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή. 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 18ο 
ΔΙΚΑΙΟ – ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.  





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 
 

A/A 

Δρο

μολ

ογίο

υ 

Ονομασία 

Ιδρύματος 
Περιγραφή Δρομολογίου 

Σύνολο 

Έμφορτων 

Χιλιομέτρων 

Τύπος Μεταφορικού 

Μέσου 

Ένδειξη 

Συνοδού 

Ειδικά 

Διαμορφωμ

ένο Όχημα 

Αριθμός 

μεταφερόμε

νων 

Ώρα Άφιξης 

Ώρα 

Αναχώρηση

ς 

Αριθμός 

Δρομολογίω

ν 

 

 

Ημερήσιο 

Κόστος Χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

ΚΟΣΤΟΣ 410 

ΗΜΕΡΩΝ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 

ΕΩΣ 31-7-2020 

 

1 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-
ΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ν. 
ΣΜΥΡΝΗ-Ν. ΚΟΣΜΟΣ-
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 

32 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
    ΝΑΙ ΟΧΙ 13 8:30 13:45 410 170,00 € 

 
   
69.700,00€ 

2 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΘΗΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ-
ΓΑΛΑΤΣΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 
16,5 ΤΑΞΙ      ΟΧΙ ΟΧΙ 4 8:30 13:45 

 
 

410 

 
 

55,00€ 

 
  
22.550,00€ 

3 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Ν. ΖΩΗ-
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ-

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-
ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

40 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 14 8:30 13:45 410 180,00€ 

 
73.800,00€ 

4 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-
ΚΟΛΩΝΟΣ-ΠΛ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΝΩ 

ΠΑΤΗΣΙΑ-Ν. 
ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-

ΠΕΡΙΣΣΟΣ-ΠΕΥΚΗ-Ν. 
ΙΩΝΙΑ-ΗΡΑΚΛΕΙΟ-
ΜΑΡΟΥΣΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 

37 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
     ΝΑΙ ΟΧΙ 13 8:30 13:45 410 175,00€ 71.750,00€ 

5 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΑΝΩ 
ΛΙΟΣΙΑ ΖΩΦΡΙΑ-

ΜΕΝΙΔΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ-

ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΙΔΡΥΜΑ 

35 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
    ΝΑΙ ΟΧΙ 9 8:30 13:45 410 175,00€ 71.750,00€ 





6 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΝΕΟ ΛΙΒΥΣΣΙΟ 
ΩΡΩΠΟΥ-ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-

ΙΔΡΥΜΑ 
40 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 8:30 13:45 410 70,00€ 28.700,00€ 

7 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΝΩ 
ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΛΙΜΟΣ-ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-

ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ-
ΖΩΓΡΑΦΟΥ-ΓΟΥΔΙ-
ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-
ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΤΩ 

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ 
(Σ.Ι.) 

37 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 18 8:30 13:45 410 175,00€ 71.750,00€ 

8 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΙΑΝΙΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 
25 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 8:30 13:45 410 60,00 € 24.600,00€ 





 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ 

 
 
 

Α. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
 
Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης  εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική 
διεύθυνση)………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση  ……………………………………….για τη 
συμμετοχή της στο διενεργούμενο ηλεκτρονικό διαγωνισμό της …….…….(ημερομηνία διενέργειας)  για 
την μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) του Σικιαριδείου Ιδρύματος,  της υπ΄ αριθμ. …. /2018 
Διακήρυξής σας. 
 

 Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από την συμμετοχή στον ανωτέρω διαγωνισμό 
απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω εταιρείας καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της. 

 Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά 
χωρίς καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν 
πράγματι υπάρχει ή αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες 
από απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 
Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη 
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός καθορίζεται στην παρούσα Διακήρυξη. 
 





Β. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
 

Ονομασία Πιστωτικού Ιδρύματος ………………………… 
Κατάστημα ………………………… 
(Δ/νση οδός – αριθμός  Τ.Κ.  FAX)                                 Ημερομηνία έκδοσης…….. 
   ΕΥΡΩ  ……………………….. 
 
 
Προς : (Αναγράφεται η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡΙΘ……………ΓΙΑ ΠΟΣΟ ΕΥΡΩ……………. 
(ολογράφως και αριθμητικώς) 
 
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίζουμε ότι εγγυώμεθα  δια της παρούσης  εγγυητικής επιστολής 
ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ …......................υπέρ της εταιρείας (πλήρης επωνυμία, ΑΦΜ και ταχυδρομική 
διεύθυνση)………………………………….………… Ταχυδρομική Δ/νση  ……………………………………….για την 
καλή εκτέλεση των όρων της υπ΄αρ. ….. Σύμβασης για την μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) 
του Σικιαριδείου Ιδρύματος. 
 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς 
καμία από μέρους μας αντίρρηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί αν πράγματι υπάρχει ή 
αν είναι νόμιμη ή μη η απαίτησή σας μέσα σε πέντε (5) ημέρες από απλή έγγραφη 
ειδοποίησή σας. 

 Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε 
ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 

 Αποδεχόμαστε να παρατείνουμε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας 
σας με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από την 
ημερομηνία λήξης της. 

 Η παρούσα ισχύει μέχρι την ……………………………………………… 
 Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο 

Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο 
των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ 

Ο χρόνος ισχύος της παρούσας πρέπει να είναι μεγαλύτερος από το διάστημα που ορίζεται στα 
έγγραφα της Σύμβασης.   

 





ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

A/A 

Δρο

μολ

ογίο

υ 

Ονομασία 

Ιδρύματος 
Περιγραφή Δρομολογίου 

Σύνολο 

Έμφορτων 

Χιλιομέτρων 

Τύπος 

Μεταφορικού 

Μέσου 

Ένδειξη 

Συνοδού 

Ειδικά 

Διαμορφωμ.

ένο ‘Όχημα 

Αριθμός 

μεταφερόμε

νων 

Ώρα Άφιξης 
Ώρα 

Αναχώρησης 

Αριθμός 

Δρομολογίω

ν 

 

Ημερήσιο 

Κόστος Χωρίς 

ΦΠΑ 

 

 

Προσφερόμ

ενη τιμή 

χωρίς ΦΠΑ 

 

1 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ-
ΤΑΥΡΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑ-Ν. 
ΣΜΥΡΝΗ-Ν. ΚΟΣΜΟΣ-

ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

32 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
    ΝΑΙ ΟΧΙ 13 8:30 13:45 410 170,00 € 

 

2 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΑΘΗΝΑ-ΚΥΨΕΛΗ-ΓΑΛΑΤΣΙ-
ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

16,5 ΤΑΞΙ      ΟΧΙ ΟΧΙ 4 8:30 13:45 

 
 

410 

 
 

55,00€ 

 

3 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΧΑΪΔΑΡΙ-ΑΙΓΑΛΕΩ-
ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-Ν. ΖΩΗ-
ΚΗΠΟΥΠΟΛΗ-ΙΛΙΟΝ-

ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ 
(Σ.Ι.) 

40 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 14 8:30 13:45 410 180,00€ 

 

4 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΒΟΤΑΝΙΚΟΣ-ΚΟΛΩΝΟΣ-ΠΛ. 
ΑΜΕΡΙΚΗΣ-ΑΝΩ ΠΑΤΗΣΙΑ-
Ν. ΧΑΛΚΗΔΟΝΑ-ΠΕΡΙΣΣΟΣ-

ΠΕΥΚΗ-Ν. ΙΩΝΙΑ-
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΜΑΡΟΥΣΙ-

ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

37 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
     ΝΑΙ ΟΧΙ 13 8:30 13:45 410 175,00€ 

 

5 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΚΑΜΑΤΕΡΟ-ΑΝΩ ΛΙΟΣΙΑ 
ΖΩΦΡΙΑ-ΜΕΝΙΔΙ-ΑΧΑΡΝΑΙ-
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΧΩΡΙΟ-ΝΕΑ 

ΕΡΥΘΡΑΙΑ-ΙΔΡΥΜΑ 

35 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
    ΝΑΙ ΟΧΙ 9 8:30 13:45 410 175,00€ 

 

6 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΝΕΟ ΛΙΒΥΣΣΙΟ ΩΡΩΠΟΥ-
ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ-ΙΔΡΥΜΑ 

40 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 2 8:30 13:45 410 70,00€ 

 





7 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 

ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 

ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ-ΑΝΩ 
ΓΛΥΦΑΔΑ-ΑΛΙΜΟΣ-ΑΓ. 
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ-ΒΥΡΩΝΑΣ-
ΑΝΩ ΙΛΙΣΙΑ-ΖΩΓΡΑΦΟΥ-
ΓΟΥΔΙ-ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ-

ΠΑΠΑΓΟΥ-ΚΑΤΩ 
ΧΑΛΑΝΔΡΙ-ΜΑΡΟΥΣΙ (Σ.Ι.) 

37 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 
ΝΑΙ ΟΧΙ 18 8:30 13:45 410 175,00€ 

 

8 

ΣΙΚΙΑΡΙΔΕΙΟ 
ΙΔΡΥΜΑ 
ΑΠΡΟΣΑΡΜΟ
ΣΤΩΝ 
ΠΑΙΔΩΝ 

ΠΑΙΑΝΙΑ-ΓΕΡΑΚΑΣ-ΑΓ. 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ-ΜΑΡΟΥΣΙ 

(Σ.Ι.) 
25 ΤΑΞΙ ΟΧΙ ΟΧΙ 4 8:30 13:45 410 60,00 € 

 





 

 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V: 
 

ΕΝΙΑΙΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (ΕΕΕΣ) 
 

 
 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΕΕΕΣ 
  
Οι οικονομικοί φορείς οφείλουν να υποβάλουν με την προσφορά τους συμπληρωμένο το 
πρότυπο ΕΕΕΣ σε μορφή .pdf, όπως αυτό έχει οριστεί από την Περιφέρεια Αττικής, 
ψηφιακά υπογεγραμμένο κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79 του Ν.4412/16, όπως 
συμπληρώθηκε με τις διατάξεις του άρθρου 107 του Ν. 4497/2017, και τη διακήρυξη. 
 
Για τη σύνταξη ή/και συμπλήρωση του απαιτούμενου ΕΕΕΣ, οι οικονομικοί φορείς θα 
πρέπει να χρησιμοποιήσουν το αναρτημένο από την Περιφέρεια Αττικής αρχείο XML, 
προκειμένου να εκμεταλλευτούν την υπηρεσία ΕΕΕΣ της ΕΕ.  
 
Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ οι οικονομικοί φορείς θα εισάγουν στη διαδικτυακή 
υπηρεσία της Ε.Ε. στη διεύθυνση https://ec.europa.eu/growth/tools-databases/espd το 
αρχείο espd-request.xml, το οποίο είναι αναρτημένο στο πεδίο του παρόντος 
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ και θα το συμπληρώσουν.  
 
Μόλις το συμπληρώσουν θα επιλέξουν εκτύπωση σε μορφή pdf (από τις ρυθμίσεις του 
εκτυπωτή θα επιλέξουν pdf) και θα το αποθηκεύσουν τοπικά στον υπολογιστή τους.  
 
Το έγγραφο αυτό σε μορφή pdf θα πρέπει να υπογραφεί ψηφιακά από τους 
οικονομικούς φορείς και στη συνέχεια να αναρτηθεί στην προσφορά τους στο 
χώρο του υπόψη συστημικού διαγωνισμού του ΕΣΗΔΗΣ.     
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VΙ: 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ’ ΑΡIΘ.   …../201 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) του 

Σικιαριδείου Ιδρύματος»  
 
Στην Αθήνα σήμερα …………………, ημέρα ………………. του έτους 201.., οι υπογράφοντες, την 
παρούσα αφενός το Ν.Π.Δ.Δ. Περιφέρεια Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, Λ. Συγγρού 15-
17, Τ.Κ 117 43, με Α.Φ.Μ. 997875116 και Δ.Ο.Υ. ΚΑ’ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα 
από……………………………………………………………………………………………………… και αφετέρου ο/η 
κ. …………………………….. φυσικό πρόσωπο (πλήρη στοιχεία) ή η εταιρεία ……………………… με 
την επωνυμία «……………………………………………..» με δ.τ. «…………………….» που εδρεύει στην 
(περιοχή), (οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……, τηλ. …………….., φαξ ……………, με Α.Φ.Μ. ……………….. 
& Δ.Ο.Υ. …………………. και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. …………………….. 
(ονοματεπώνυμο εκπροσώπου), που θα καλείται στο εξής «Ανάδοχος», σύμφωνα με το 
Καταστατικό της εταιρείας και με το από ………….. Πρακτικό του Δ.Σ. (εφόσον πρόκειται για 
Α.Ε.), συμφώνησαν και έκαναν αποδεκτά τα ακόλουθα: 

 
Σύμφωνα, με την  υπ’ αριθ. πρωτ. ……/……… Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (ΑΔΑ: 
…………….) και  την υπ’ αρ. ……./…….. (ΑΔΑ: ………………..) απόφαση, της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, κατακυρώθηκε η εκτέλεση του/των υπ’ αριθ.  ………  
δρομολογίου/ων της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών, για το χρονικό 
διάστημα έως 31-07-2020, στον/στην ……………………………………………………., σύμφωνα με το 
αποτέλεσμα της υπ’ αρ.     /2018 διακήρυξης για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων 
με αναπηρία (ΑμεΑ) από και προς το Σικιαρίδειο Ίδρυμα  και την οικονομική του προσφορά. 
 
Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, 

υπογράφουν την σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 1ο 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η Μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από και προς το Σικιαρίδειο Ίδρυμα, για το χρονικό διάστημα έως 31-07-2020,  με  
λεωφορεία Δ.Χ. ή ταξί, για την/τις διαδρομές, όπως αυτή/ές ορίζεται/νται στον υπ’ αριθ. 1 Πίνακα και με τα οχήματα, βασικά και εφεδρικά, όπως αυτά 
αναφέρονται στον/στους υπ’ αριθ. 2/3  Πίνακες: 
 

                                                                                                    ΠΙΝΑΚΑΣ 1 

A/
A  

Ονομασία 
Ιδρύματος 

Περιγραφή Δρομολογίου 

Σύνολο 
Έμφορτ

ων 
Χιλιομέτ

ρων 

Τύπος 
Μεταφορικού 

Μέσου 

Ένδειξ
η 

Συνοδο
ύ 

Αριθμό
ς 

μεταφε
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2 
 

Α/Α 
Δρομολογίου 

ΒΑΣΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΚΤΕΟ ΕΩΣ 

    

 
 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ 3 
 

Α/Α 
Δρομολογίου 

ΕΦΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ 

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΕΩΣ 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ 
ΚΤΕΟ ΕΩΣ 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 





                                                               ΑΡΘΡΟ 2ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΩΝ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

1. Περιγραφή αντικειμένου 

Αντικείμενο της παρούσας είναι η Μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑΜΕΑ) από τον τόπο 

διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Σικιαριδείου Ιδρύματος και αντιστρόφως, για τη 

χρονική περίοδο μέχρι 31-07-2020,  για τις διαδρομές, όπως αυτές ορίζονται κατά περίπτωση 

στον πίνακα 1 του άρθρου 1 της παρούσας. 

Ειδικότερα, κάθε ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση να διαθέτει για όλη τη διάρκεια της 

σύμβασης, κατά τις καθορισμένες ημέρες και ώρες λειτουργίας του Ιδρύματος, τα 

απαιτούμενα λεωφορεία και λοιπά οχήματα για τη μεταφορά των ΑΜΕΑ για τα δρομολόγια 

που του έχουν ανατεθεί. 

2. Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων 

α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τους μεταφερόμενους μπροστά από τον τόπο διαμονής τους. 

Κατά την επιστροφή θα παραδίδονται  στα σημεία, από τα οποία είχαν παραληφθεί. 

3.  Τήρηση ωραρίων: 

α. Τα δρομολόγια πρέπει να εκτελούνται επιμελώς και χωρίς καθυστερήσεις. Ο ανάδοχος 

πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν 

εξαρτάται  η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία. Τυχόν απόκλιση 

ως προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης  δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τα δεκαπέντε (15) 

λεπτά της ώρας. 

β. Το πρωί κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στην ορισμένη ώρα αναχώρησής του, στο 

καθορισμένο σημείο συνάντησής του, συνοδευόμενο από τον συνοδό. Σημειώνεται ότι η 

καθυστέρηση άφιξης του οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη 

του οχήματος στο Ίδρυμα. 

γ. Για την αναχώρηση, κάθε όχημα πρέπει να βρίσκεται στον χώρο του Ιδρύματος κατά τη 

ώρα που έχει συμφωνηθεί. 

δ. Σε περίπτωση κατά την οποία το όχημα περάσει από τα καθορισμένα σημεία παράδοσης και 

παραλαβής νωρίτερα από την καθορισμένη ώρα, είναι υποχρεωμένο να περιμένει μέχρι να 

ολοκληρωθεί η παραλαβή ή η παράδοση των ατόμων με αναπηρία. 

ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν 

ανατεθεί, με υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε 

περίπτωση καθυστέρησης στην αναχώρηση του οχήματος από την αφετηρία, άφιξής του στο 

Ίδρυμα ή αποχώρησής του από αυτό, επιβάλλονται οι προβλεπόμενες κυρώσεις. Οι σχετικές 

αποφάσεις επιβολής κυρώσεων-προστίμων επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής 

Επιτροπής ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

4.   Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α. Ο ανάδοχος διαβεβαιώνει ότι θα έχει στη διάθεσή του όχημα ανάλογο και εξίσου 

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

κανονική αντικατάσταση κάθε οχήματος, που για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία θα 

ματαίωνε την ακριβή και κανονική εκτέλεση του δρομολογίου.  

Ο αριθμός των εφεδρικών οχημάτων θα πρέπει να ανέρχεται: 

i.    για 1 έως 5 δρομολόγια σε ένα εφεδρικό όχημα 

ii.  για 6 έως 11 δρομολόγια σε 2 εφεδρικά οχήματα 

Για του κατόχους ταξί  που εκτελούν έως 2 δρομολόγια, δεν απαιτείται η ύπαρξη 

εφεδρικού οχήματος, αλλά θα ισχύουν τα αναγραφόμενα στην παράγραφο 4β 

(κατωτέρω).  





β. Σε περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης προκύψει αδυναμία χρήσης των 

κανονικών και των εφεδρικών οχημάτων, ο ανάδοχος βαρύνεται με τα έξοδα μεταφοράς των 

ατόμων με αναπηρία, με τη χρήση του προσφορότερου μέσου (ταξί ή λεωφορείου). 

γ. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει την υποχρέωση κάθε λεωφορείο και άλλο όχημα, που θα 

χρησιμοποιηθεί να είναι τέτοιας χωρητικότητας, ώστε να εξυπηρετεί τα άτομα με αναπηρία, 

που θα χρησιμοποιούν κάθε δρομολόγιο. 

δ. Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι θα χρησιμοποιεί μόνο τα οχήματα, που αναφέρονται στην 

ανακοίνωση ανάθεσης και κατ΄ επέκταση στη σύμβασή του για τη μεταφορά των ατόμων νε 

αναπηρία, εκτός εάν έχει δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία της Π.Α. την αλλαγή αυτών με άλλα 

ισοδύναμα και η εν λόγω αλλαγή έχει γίνει αποδεκτή με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής. 

Δεν 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 η Δ/νση Παιδείας της 

Περιφέρειας Αττικής από τον Διευθυντή του Ιδρύματος. 

ε. Σε περίπτωση πώλησης ή μεταβίβασης του οχήματος πριν ή κατά τη διάρκεια της 

σύμβασης, ο πωλητής υποχρεούται να: 

i. ενημερώσει εγγράφως τουλάχιστον 5 εργάσιμες ημέρες πριν την αγοραπωλησία τη 

Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 

ii. προσθέσει στο πωλητήριο συμβόλαιο όρο ότι ο νέος ιδιοκτήτης αναλαμβάνει να 

τηρήσει (από την ημερομηνία υπογραφής του συμβολαίου αγοραπωλησίας) τις 

υποχρεώσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο διαγωνισμό ή την υπάρχουσα 

σύμβαση καθώς και έχει τα ανάλογα δικαιώματα. Σε περίπτωση που ο ανωτέρω όρος 

δεν περιληφθεί στο συμβόλαιο αγοραπωλησίας τότε ο πωλητής ευθύνεται 

εξολοκλήρου για κάθε θετική ή αποθετική ζημιά της Περιφέρειας. 

5.  Προσωπικό του αναδόχου: 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον 

οδηγό, τον/την συνοδό και τους μεταφερόμενους. 

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διατηρεί αρχείο με το προσωπικό και τις ώρες  

εκτέλεσης του δρομολογίου για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία, να εποπτεύει την 

κανονική εκτέλεση του έργου της μεταφοράς και να αναλαμβάνει την άμεση ρύθμιση κάθε 

σχετικού ζητήματος, που προκύπτει ή την άρση κάθε άλλης ανωμαλίας ή εμποδίου και γενικά 

να λαμβάνει, χωρίς χρονοτριβή, κάθε κατάλληλο μέτρο για την κανονική εκτέλεση του έργου 

της μεταφοράς. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 

δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του Ιδρύματος, ο τελευταίος, αφού ελέγξει 

την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στη Δ/νση 

Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής την επιβολή των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

δ. Κάθε παράβαση των παραπάνω όρων επισύρει τις συνέπειες που προβλέπονται από τη 

διακήρυξη και τις ισχύουσες διατάξεις της νομοθεσίας. 

6.  Οδηγοί-Συνοδοί 

α. Οι μετακινήσεις των ατόμων με αναπηρία θα γίνονται με τη συνοδεία συνοδών, όπου  

απαιτείται, που η αποζημίωσή τους βαρύνει τον ανάδοχο. Το κόστος των συνοδών 

συμπεριλαμβάνεται στον προϋπολογισμό της Υπηρεσίας και έχει συνεκτιμηθεί στην προσφορά 

του αναδόχου. 

β. Οι οδηγοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τα εκ του νόμου 

οριζόμενα προσόντα (ενδεικτικά αναφέρεται κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης). 





γ. Ο διευθυντής του Ιδρύματος έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή συνοδού, 

αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με τους 

επιβαίνοντες, τους εκπαιδευτικούς ή τους γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και 

τεκμηριωμένα. Στην περίπτωση αυτή, η Περιφέρεια δύναται, μετά τη διαπίστωση των 

καταγγελλομένων, να ζητήσει μέχρι και την αντικατάσταση του συγκεκριμένου οδηγού ή 

συνοδού από τον ανάδοχο, υποχρεωμένου του τελευταίου να αποδεχθεί αυτή, άνευ 

αντιρρήσεων, και εντός πέντε (5) ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση. 

δ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 

ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τα άτομα με αναπηρία, τους εκπαιδευτικούς, τους 

γονείς κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. 

ε. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από 

τον διευθυντή του Σικιαριδείου, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης 

στο Ίδρυμα, όσο και αναχώρησης από αυτό. 

7.  Λεωφορεία και Επιβατικά Οχήματα 

α. Η μεταφορά των ατόμων με αναπηρία θα γίνεται αποκλειστικά και μόνο με λεωφορεία ή 

επιβατικά οχήματα Δ.Χ., που πληρούν τις προδιαγραφές και προϋποθέσεις, που ορίζουν οι 

ισχύοντες σχετικοί νόμοι, προεδρικά διατάγματα, υπουργικές αποφάσεις και αστυνομικές 

διατάξεις. 

β. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν θα είναι σε άριστη λειτουργική κατάσταση, γενική 

εμφάνιση και καθαρά. Θα έχουν απαραίτητα ενημερωμένο πιστοποιητικό καταλληλότητας 

(Κ.Τ.Ε.Ο.), δηλαδή το τελευταίο πιστοποιητικό από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο., σύμφωνα με 

τον νόμο. Τα οχήματα θα φέρουν υποχρεωτικά σύστημα ασύρματης επικοινωνίας ή κινητής 

τηλεφωνίας, για να επικοινωνούν μεταξύ τους, με το γραφείο του αναδόχου και το Ίδρυμα 

που εξυπηρετούν. Ο ανάδοχος υποχρεώνεται να γνωστοποιήσει το σύστημα αυτό στον 

διευθυντή του Ιδρύματος που εξυπηρετούν. Επίσης, θα διαθέτουν κλιματισμό (ζεστό-κρύο). 

γ. Τα λεωφορεία θα έχουν επαρκή αριθμό θέσεων για τον αριθμό των προσώπων που θα 

μεταφέρουν. Συγκεκριμένα, όταν το όχημα είναι μικρό λεωφορείο ο ανάδοχος οφείλει να 

διαθέτει όχημα 20 θέσεων ανεξάρτητα από τον αριθμό των μαθητών που αναγράφονται στη 

διακήρυξη. Σε καμία περίπτωση δεν επιτρέπεται να υπάρχουν υπεράριθμοι ή όρθιοι επιβάτες. 

δ. Οι ανάδοχοι είναι οι μόνοι υπεύθυνοι απέναντι στον νόμο για την τήρηση των παραπάνω 

όρων και αυτοί θα φέρουν αποκλειστικά και μόνον τυχόν ευθύνες. 

ε. Τα λεωφορεία είναι υποχρεωμένα να φέρουν ζώνες ασφαλείας, που να πληρούν τις σχετικές 

προδιαγραφές, πιστοποιημένες σύμφωνα με την οδηγία 77/541/ΕΚ (ή νεώτερη) ή τον 

κανονισμό 44/03 της ΟΕΕ-ΟΗΕ (ή με κάθε άλλη μεταγενέστερη προσαρμογή του εν λόγω 

κανονισμού), με τις σχετικές ενδείξεις «e» ή «Ε». 

στ. Οι ζώνες πρέπει να είναι τοποθετημένες σε κατάλληλη θέση και να είναι καλά στερεωμένες 

επί του καθίσματος, ώστε να παρέχουν την επιζητούμενη προστασία και χρησιμοποιούνται σε 

κάθε περίπτωση μεταφοράς, ανεξάρτητα από το μήκος της διαδρομής. 

8. Ασφαλιστική Κάλυψη 

α. 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. 

β. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να καλύπτει όλο το συμβατικό 

χρόνο της σύμβασης μεταφοράς και όχι μέρος αυτής. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια 

καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες και τρίτους καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης . 





γ. Την ευθύνη των επιβαινόντων 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. 

δ. Κάθε ανάδοχος ευθύνεται για τους επιβαίνοντες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 

τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά 

την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

9.  Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Κάθε ανάδοχος οφείλει να διαθέτει την απαιτούμενη από την παρούσα Διακήρυξη τεχνική και 
επαγγελματική ικανότητα. Συγκεκριμένα, οφείλει: 

- να διαθέτει τον απαιτούμενο για την εκτέλεση των δρομολογίων στόλο οχημάτων, τα 
οποία θα είναι επαρκή ως προς τον αριθμό, τον τύπο και το μέγεθος. Τα διαθέσιμα 
οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον 
αυτά δεν καθιστούν αδύνατη την τήρηση των ωρών άφιξης και αναχώρησης και δεν 
διακινδυνεύεται η ασφαλής και έγκαιρη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία από και προς 
το Ίδρυμα. 

- να έχει εκτελέσει την τελευταία τριετία αντίστοιχες δραστηριότητες με την υπό ανάθεση 
υπηρεσία (μεταφορά προσώπων). 

 

                                                                 ΑΡΘΡΟ 3ο 

        ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ/ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ 
 

1. Η ισχύς της σύμβασης άρχεται από την ημερομηνία υπογραφής της και έχει 
διάρκεια έως την 31-07-2020. 

2. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε όταν: 
α) παρασχέθηκαν οι υπηρεσίες 
β) παραλήφθηκε – βεβαιώθηκε οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά το σύνολο των υπηρεσιών 
γ) έγινε η αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν 
τυχόν  
    κυρώσεις ή εκπτώσεις. 
δ) εκπληρώθηκαν και οι τυχόν λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δύο 
συμβαλλόμενα μέρη και αποδεσμεύθηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα 
από τη σύμβαση. 
ε) όταν παρέλθει η οριστική ημερομηνία που έχει τεθεί στον εκάστοτε επιμέρους 
διαγωνισμό 

3. Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς των 
ατόμων με αναπηρία θα γίνεται ανά μήνα από τον Διευθυντή του ιδρύματος με 
τη σύνταξη βεβαίωσης πραγματοποίησης των δρομολογίων ανά μεταφορέα. 
Υπόδειγμα της εν λόγω βεβαίωσης (που θα περιλαμβάνει το όνομα/επωνυμία του 
αναδόχου, το μήνα παροχής των μεταφορών, το/τα δρομολόγια που εκτελέστηκαν και 
τον αριθμό κυκλοφορίας του/των οχημάτων) θα αποσταλεί στον αρμόδιο διευθυντή του 
ιδρύματος από την Δ/νσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. 

4. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη παροχής των 
υπηρεσιών της παρούσας διακήρυξης από τον ανάδοχο, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
παροχή των συγκεκριμένων υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της Οικονομικής 
Επιτροπής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

5. Σε περίπτωση αλλαγής οχήματος, οδηγού ή συνοδηγού (όπου αυτός απαιτείται), θα 
πρέπει αυτή να δηλώνεται εγγράφως από τον ανάδοχο στην αρμόδια Διεύθυνση 
Οικονομικών της Περιφέρειας Αττικής, οπότε δύναται να επέλθει τροποποίηση της οικείας 
Σύμβασης με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 

 
 
 
 
 
 





ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 
 Η πληρωμή πραγματοποιείται μετά την εκκαθάριση της δαπάνης και την έκδοση του 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του προμηθευτή και σε βάρος των πιστώσεων 
του προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης 
προσκόμισης από τον προμηθευτή των απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 
 
Τα δικαιολογητικά πληρωμής που απαιτούνται είναι τα παρακάτω: 

1. Βεβαίωση πραγματοποίησης δρομολογίου/γίων από το Διευθυντή του ιδρύματος.  
2. Μηνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου. 
3. Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας σύμφωνα 
με τις κείμενες διατάξεις. 

 
Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο. 
 
Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
Η δαπάνη βαρύνει τον  Ε.Φ. 02072 και ΚΑΕ 0829, του Προϋπολογισμού της Περιφέρειας 
Αττικής. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 5ο 

ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ   
 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομά 
του/από τη σύμβαση και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του 
αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου: 

1 Εάν δεν προσέλθει να υπογράψει τη Σύμβαση, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην 
ειδική πρόσκληση της Υπηρεσίας και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική 
επιστολή συμμετοχής.  
2 Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των μεταφερομένων, ύστερα από 
εισήγηση του Διευθυντή του Ιδρύματος, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της 
σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των 
επιβαινόντων  και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 
 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 

μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά 
μέσα για όλους τους μεταφερόμενους. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν απαιτείται). 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους επιβαίνοντες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

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

όταν: 
α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή η προμήθεια δεν πραγματοποιήθηκε  ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του Δημοσίου. 
β.  Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 
επιβάλλονται, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση της 
αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων των Διαγωνισμών και των 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, η οποία υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή 
εξηγήσεων αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

α. Ολική κατάπτωση της εγγύησης συμμετοχής ή καλής εκτέλεσης της σύμβασης, κατά 
περίπτωση. 





β. Προσωρινός ή οριστικός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των προμηθειών 
των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του Ν. 4412/2016.  

 
 
 

Άρθρο 6ο  
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση των μεταφερομένων.  
Το μεταφορικό μέσο θα παραλαμβάνει τους μεταφερόμενους από τα καθορισμένα μέρη. 
Σε περίπτωση που προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει 
να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και να ορισθεί νέο σημείο 
επιβίβασης και αποβίβασης. 

2. Ο χρόνος αναμονής των μεταφερομένων στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος 
δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης 
του ωραρίου 

3. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα άτομα. 
4. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των ατόμων με αναπηρία, θα 

φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τα 
άτομα με αναπηρία, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση 
της υπ’ αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος 
της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ’ αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β΄3) και η υπ’ αριθμ. 
Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β΄ 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που 
μεταφέρουν μαθητές και νήπια»), εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε 
θα ισχύει ό,τι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Κ.Ο.Κ.  

5. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία, πρέπει να 
εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την  ασφάλεια των επιβαινόντων.  

6. Οι οδηγοί θα πρέπει να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρονται με ευγένεια στους 
επιβαίνοντες και να πειθαρχούν στις υποδείξεις του Δ/ντή του Ιδρύματος ή του 
αναπληρωτή του. Να είναι υγιείς και η συμπεριφορά τους να είναι η αρμόζουσα, από κάθε 
άποψη. 

7. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις 
ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τη μεταφορά ατόμων με αναπηρία και να 
αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από συμπεριφορά των επιβαινόντων και επισημαίνονται από τον 
υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη 
Δ/νση του Ιδρύματος, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται 
περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις Ιδρύματος – μεταφερομένων 
– υπεύθυνων μεταφοράς. 

8. Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, οφείλουν να είναι ενήλικα άτομα 
που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να 
ασκήσουν τα καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μην έχουν καταδικαστεί για 
αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία σε 
παρόμοια θέση. 

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

10. Την ευθύνη των μεταφερομένων 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. 





11. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους επιβαίνοντες, ποινικά και αστικά, για τυχόν 
τραυματισμούς, όσο αυτοί βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και 
κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

12. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για 
οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για 
ολόκληρο το χρονικό διάστημα της σύμβασης, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να 
ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή του Ιδρύματος και επίσης τους γονείς των 
ατόμων που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από τις 
προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 

13. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον 
προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις 

14. 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 
τα άτομα με αναπηρία, καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους 
μεταφερόμενους. 

15. Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων 
άρθρων της διακήρυξης, 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.  

16. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, υπόκειται σε 
πρόστιμο επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του 

δρομολογίου κατά 5% 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και 

στο Ίδρυμα το πρωί. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο Ίδρυμα για την 

επιστροφή των ατόμων με αναπηρία, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων 

εκτός από τεκμηριωμένες περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
 
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν την ποινή της μείωσης της τιμής του 

δρομολογίου κατά 10% 
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 
 
Το πρόστιμο επιβάλλεται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής.  

17. 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.  

18. 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. 

19. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε 
όλα τα μέλη της ένωσης. 

20. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του Ιδρύματος, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου 
της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει 
υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

21. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, θέτοντας με 
οποιονδήποτε τρόπο σε κίνδυνο την ασφάλεια των επιβαινόντων, ύστερα από εισήγηση 
του Διευθυντή του σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου 
οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 
Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των 
επιβαινόντων και επισύρουν την ποινή της έκπτωσης και καταγγελίας σύμβασης: 





 Χρησιμοποίηση ακατάλληλου μεταφορικού μέσου σε αντικατάσταση δικαιολογημένη ή 
μη, εγκεκριμένου μεταφορικού μέσου ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα μεταφορικά 
μέσα για όλα τα άτομα με αναπηρία. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου απαιτείται). 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους επιβαίνοντες, γονείς και 

εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 

 
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 
1. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για 

πλημμελή εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Δ/ντή του Ιδρύματος, ο 
τελευταίος, αφού ελέγξει την ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι 
ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή των προβλεπόμενων 
κυρώσεων. 

2. Για ό,τι τυχόν δεν προβλέπεται στην παρούσα, ισχύουν οι σχετικές διατάξεις  του Ν. 

4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  και ο Αστικός Κώδικας. 

 

ΑΡΘΡΟ 9ο 
ΕΓΓΥΟΔΟΣΙΑ 

 
Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης κατετέθη από τον ανάδοχο η με αριθμό 
……………………… εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης, ποσού ………… €, ισχύος………………., 
της ……………….. Τράπεζας. 
 
Η εγγύηση αυτή επιστρέφεται μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των 
υπηρεσιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους 
συμβαλλόμενους. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 

 
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει, οι όροι της παρούσας διακήρυξης και συμπληρωματικά ο Αστικός 
Κώδικας.  
 
Η σύμβαση αυτή συντάχθηκε σε τρία (3) όμοια αντίτυπα, διαβιβάστηκε στους 
συμβαλλόμενους και υπογράφτηκε και από τους δύο. 

 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 

 

Για την Περιφέρεια Αττικής 
 

Για τον/την ανάδοχο/εταιρεία 
 
 
 
 
 

           ΧΡΙΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ             
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