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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ 

 
 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (ΑΜΕΑ) ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΤΟΥΣ-

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ 2019-ΙΟΥΛΙΟ 2020 ΑΠΌ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΔΙΑΜΟΝΗΣ ΤΟΥΣ ΣΤΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ 

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΟΥ ΦΟΡΕΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ 

«ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΝΕΩΝ ΜΕ 

ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟ ΤΙΤΛΟ «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΩΣ 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ελευσίνα, 16/7/2019. 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθ. πρωτ.:388396 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  
ΣΕ ΕΥΡΩ 

ΓΙΑ ΤΟ ΦΟΡΕΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ / 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤ. ΑΤΤΙΚΗΣ 

Ταχ. Δ/νση: Ηρώων Πολυτεχνείου 78 
Ταχ. Κώδικας: 19200, Ελευσίνα 
Πληροφορίες για τους όρους της 
Διακήρυξης: Α. Φραγκιαδάκη 
Τηλέφωνο: 213.2047.009 
Fax: 213.2047.075 
E-mail: afragiadaki@patt.gov.gr 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: Ανάθεση 

υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία 

(ΑμεΑ), σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 

4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017), για τη χρονική 

περίοδο φοίτησής τους-Σεπτέμβριο 2019 έως 

και Ιούλιο 2020-από τον τόπο διαμονής τους 

στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα 

του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 

«Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων 

Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και αντιστρόφως.  
 
CPV: 60100000-9 «Υπηρεσίες Οδικών 

Μεταφορών» 

          ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 

73.507,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

ΚΑΕ 0829 

 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Η 

ΠΛΕΟΝ ΣΥΜΦΕΡΟΥΣΑ ΑΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 
ΑΠΟΨΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΒΑΣΕΙ ΤΗΣ ΤΙΜΗΣ 
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ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                 ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία Ημέρα Ώρα 

Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 
 Τ.Κ. 19 200 

 25/7/2019   Πέμπτη 15:00 Δ/νση Οικονομικού 
Τμήμα Γραμματείας  

 
    ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ               ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ  ΑΤΤΙΚΗΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΥΤΙΚΗΣ 

ΑΤΤΙΚΗΣ Ημερομηνία 
 

Ημέρα 
 

Ώρα 
Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα 

 Τ.Κ. 19 200 

   
26/7/2019 

 
Παρασκευή 

 
10:00 

 

 
* Την ημέρα διεξαγωγής του διαγωνισμού, οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται ενώπιον της 
Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού και από ώρας 09:30π.μ. μέχρι τις 10:00π.μ.  

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις», 
όπως ισχύει, 

2. Τον Ν. 3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο – Εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 
Νομοθεσίας», όπως ισχύει, 

3. Τον Ν.  3852/2010 (ΦΕΚ Α΄ 87) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. Τις διατάξεις του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ  Α΄133) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης–Εμβάθυνση της Δημοκρατίας –Ενίσχυση της Συμμετοχής –Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των ΟΤΑ (Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»)-Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ-Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή 
ιθαγένειας και την πολιτογράφηση-Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και 
άλλες διατάξεις»  

5. Τον Ν. 2859/2000 (ΦΕΚ Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας». 
6. Τον Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων 

και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο 
«Πρόγραμμα Διαύγεια» και άλλες διατάξεις», 

7. Τον Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ Α΄ 204) «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», 

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

9. Τις διατάξεις του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ Α΄ 85) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση 
και την αποκεντρωμένη διοίκηση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ», 

10. Τον Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α΄ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο», 
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11. Την παρ. Ζ του άρθρου 1,του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α΄ 107) «Προσαρμογή της Ελληνικής 
νομοθεσίας στην οδηγία 2011/7 της 16ης Φεβρουαρίου 2011 για την καταπολέμηση των 
καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές», 

12. Το άρθρο 64 του Ν. 4172/2013 (ΦΕΚ Α΄ 167) «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα 
εφαρμογής του Ν. 4046/2012, του Ν. 4093/2012 και του Ν. 4127/2013 και άλλες διατάξεις», 

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

14. Τον Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α΄ 143) «Αρχές Δημοσιονομικής Διαχείρισης  και Εποπτείας 
(Ενσωμάτωση της οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - Δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει 

15. Τον Ν. 4257/2014 (ΦΕΚ Α΄93) «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών»  
16. Τον Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α΄ 147) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 

(προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, 
17. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ Α΄ 238) «Οργανισμός της Περιφέρειας Αττικής», όπως τροποποιήθηκε με 

την υπ’ αριθμ. ΥΑ 44403/2011 (ΦΕΚ Β΄ 2494) «Έγκριση τροποποίησης του Οργανισμού 
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής» και την τελική τροποποίηση – κωδικοποίησή του 
με την υπ’ αριθμ. 109290/39629/2016 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης 
Αττικής (ΦΕΚ Β΄ 4251) «Έγκριση της υπ’ αριθμ. 438/2016 απόφασης του Περιφερειακού 
Συμβουλίου Περιφέρειας Αττικής με την οποία τροποποιείται ο Οργανισμός Εσωτερικής Υπηρεσίας 
της Περιφέρειας Αττικής», 

18. Το Π.Δ. 28/2015 (ΦΕΚ Α΄ 34) «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα 
και στοιχεία», 

19. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α΄ 145) «Ανάληψη Υποχρεώσεων από τους Διατάκτες», 
20. Την με αριθ. 1191/2017 (ΦΕΚ Β΄ 969) Κοινή Υπουργική Απόφαση «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)», 

21. Την με αρ. 57654/22-5-2017 (Β’ 1781) Απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 
«Ρύθμιση ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου 
Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης». 

22. Την υπ. αρ. 158/2016(ΦΕΚ 3698/τ. Β΄/16-11-2016) απόφαση της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής 
Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.), αναφορικά με την Έγκριση «Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 78 παρ. 4 του Ν. 4412/2016(Α΄147) για διαδικασίες 
σύναψης σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

23. Την υπ. αρ. 161/2016 (ΑΔΑ:ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 15, αρ. πρωτ. 
5797/25-11-2016) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Οδηγίες 
συμπλήρωσης για το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 
4του Ν. 4412/2016 (Α΄147) 

24. Την υπ. αρ. 3/24-1-2018 (ΑΔΑ:Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) απόφαση (κατευθυντήρια οδηγία 23, αρ. 
πρωτ.949/13-2-2018) της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων με θέμα «Ειδικά 
θέματα συμπλήρωσης του Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) και του 
Ευρωπαϊκού Εγγράφου Σύμβασης (ΕΕΕΣ)» 

25. Τις σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις, τις λοιπές διατάξεις που 
αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας, καθώς και 
το σύνολο των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και 
φορολογικού δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας διακήρυξης, έστω και αν 
δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω. 

26. Τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων  
27. Την υπ’ αριθμ. 66/2017 (ΑΔΑ: ΩΣΚΞ7Λ7-ΩΣ8) Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 

με θέμα : «Εκλογή τακτικών και Αναπληρωματικών μελών της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας 
Αττικής», 

28. Την υπ’ αριθμ. 348/2018 (ΑΔΑ :66557Λ7-ΒΛΣ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: 
«Έγκριση προγράμματος προμηθειών Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019», όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει  

29. Την υπ’ αριθ. 349/2018 (ΑΔΑ:ΨΨΒΖ7Λ7-9ΚΧ) απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής 
με θέμα: «Έγκριση προϋπολογισμού Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2019 και 
ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης 2019», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει  
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30. Την με αρ. οικ. 8840/13-1-2017 (Β΄39) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
Αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή Περιφερειάρχη σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει.  

31. Την αριθμ. οικ. 48105/2017 Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 114/τ. Υπαλλήλων Ειδικών 
Θέσεων και Οργάνων Διοίκησης Φορέων του Δημοσίου και Ευρύτερου Δημοσίου Τομέα/10-03-
2017) «Ορισμός Αντιπεριφερειάρχη και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής», όπως τροποποιήθηκε 
με το (ΦΕΚ ΥΟΔΔ 122/15-03-2017), ΦΕΚ  Υ.Ο.Δ.Δ. 176/18-04-2017 και το ΦΕΚ Β΄ 114/29-12-2017, 

32. Την με αρ. 130459/2-7-2018 (Β΄2780) Απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση 
αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής ,σε Περιφερειακούς Συμβούλους της 
Περιφέρειας Αττικής και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής « Με εντολή Περιφερειάρχη σε 
Προϊσταμένους της Περιφέρειας Αττικής». 

33. Την υπ’ αριθ. 260/2019 (ΑΔΑ : ΩΨΗΚ7Λ7-6ΕΣ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής 
«Συγκρότηση τεσσάρων επιτροπών για τις ανάγκες της Δ/νσης Οικονομικών της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, 
1) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Ανοικτών / 
Διεθνών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, 2) Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης, 3) Τριμελούς Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης Ενστάσεων & Προσφυγών και 
4) Τριμελούς Επιτροπής Παραλαβής Υλικών & Παροχής Εργασιών όλων των Διευθύνσεων, 
Τμημάτων & Γραφείων της Π.Ε.Δ.Α», όπως ισχύει, 

34. Την υπ’ αριθ. 1339/2019 (ΑΔΑ:ΩΘΦΙ7Λ7-ΘΔΤ) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με θέμα: 
«Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού εβδομήντα τριών χιλιάδων πεντακοσίων επτά 
ευρώ και είκοσι λεπτών ύψους (73.507,20) € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την μεταφορά 
Ατόμων με Αναπηρία (ΑΜΕΑ) του «Συλλόγου Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και 
Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» από 1/9/2019 μέχρι και 31/7/2020 της Π.Ε.Δυτ. Αττικής». 

35. Την αριθμ. πρωτ 314884/25-6-2019 (ΑΔΑ:ΩΘΖΜ7Λ7-Λ96) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με 
την οποία δεσμεύτηκε το ποσό των 73.507,20€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (η οποία 
καταχωρήθηκε με α/α 2316 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών πληρωμής του Φορέα μας) στον 
ΚΑΕ 0829 του ΕΦ 06072 προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. 

36. Την υπ’  1698/2019 (ΑΔΑ:6ΨΦΒ7Λ7-9ΒΥ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας 
Αττικής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της Διακήρυξης  

 
 

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ 
 

Συνοπτικό Μειοδοτικό διαγωνισμό με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο 
κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε 
ευρώ και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες 
ανά ΟΜΑΔΑ ήτοι τις 11.000,00 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Α’, τις 7.200,00 € 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την ΟΜΑΔΑ Β, σύμφωνα με τις ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
όπως αυτές αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΄της παρούσας.  
 

Συνοπτικό Μειοδοτικό Διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές με κριτήριο κατακύρωσης την 
πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη  προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ,  για την 
ανάδειξη αναδόχου/-ων που θα αναλάβει/-ουν τη μεταφορά Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), 
σύμφωνα με το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017), για τη χρονική περίοδο 
φοίτησής τους-Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020-από τον τόπο διαμονής τους στις 
εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας 
«Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ», Ιάκχου 19, Ελευσίνα και αντιστρόφως. 

   
Οι υπηρεσίες της παρούσας αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’, που αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος της παρούσης Διακήρυξης . 

 
Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι από την υπογραφή της και θα ισχύει μέχρι 31/7/2020 και όχι πέραν 
του συνολικού προϋπολογισμού των 73.507,20 συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 

 





 

- 5 - 

Η δαπάνη των  73.507,20 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., θα βαρύνει στον προϋπολογισμό της 
Περιφέρειας Αττικής/Π.Ε. Δυτ. Αττικής έτους 2019, Ειδικού Φορέα 06072, ΚΑΕ 0829. 
 
 
Ο διαγωνισμός θα διεξαχθεί ύστερα από προθεσμία τουλάχιστον δέκα (10) ημερών από την 
ημερομηνία ανάρτησης στο ΚΗΜΔΗΣ σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 121 παρ. 1γ του Ν. 
4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής και συγκεκριμένα 
την 26/7/2019 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00 π.μ. ενώπιον της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, 1ος όροφος στην αίθουσα Συνεδριάσεων). 
 
Οι προσφορές μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να αποστέλλονται στη Γραμματεία της 
Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής (υπόψη Τμήματος 
Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα Τ.Κ. 19 200, με οποιονδήποτε τρόπο και όπου 
και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως, προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέλθουν 
στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του 
διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη ημερομηνία 25/7/2019 και έως 15:00 μ.μ. 
 
Κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (ήτοι 25/7/2019), η κατάθεση των 
προσφορών ή των αιτήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄  της παρούσας διακήρυξης. 
 
Οι συμμετέχοντες έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν προσφορά είτε για ένα, είτε για και για 
τα δύο δρομολόγια μεταφοράς Ατόμων ΑΜΕΑ, όπως αυτά αναλύονται στο Παράρτημα Γ της 
παρούσας. 
 
Μειοδότης θα αναδειχτεί για κάθε δρομολόγιο αυτός που θα προσφέρει τη χαμηλότερη 
ημερήσια τιμή μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ. 
 
Προσφορά που δεν αφορά στο σύνολο της παροχής υπηρεσιών εκάστου δρομολογίου, 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Σε περίπτωση, που για κάποιο από τα δρομολόγια υποβληθούν απαράδεκτες ή μη κανονικές 
προσφορές  ή δεν υποβληθούν προσφορές, ο διαγωνισμός συνεχίζεται για το άλλο 
δρομολόγιο που υπάρχουν αποδεκτές προσφορές. 
 
Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την διενέργεια του 
διαγωνισμού, δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στα αρμόδια όργανα αποσφράγισης των 
προσφορών που παραλαμβάνουν τις προσφορές, προ της εκπνοής της προθεσμίας που καθορίζεται 
από τη διακήρυξη ή την πρόσκληση, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις άλλες που 
κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 
 
Επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγιστούν και οι προσφορές που υποβάλλονται, ή 
περιέρχονται στην Υπηρεσία, με οποιοδήποτε τρόπο, ΕΚΠΡΟΘΕΣΜΑ. 
 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν όλοι οι οικονομικοί φορείς κατά την έννοια   του 

άρθρου 25 του Ν. 4412/2016, που δραστηριοποιούνται στον τομέα της παρούσας και πληρούν  
τους  όρους  της  παρούσας, ήτοι: 

 
 Όλα τα φυσικά ή Νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά. 
 Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. 
 Συνεταιρισμοί. 
 Κοινοπραξίες προσφερόντων 
 

2. Οι προσφορές, θα κατατίθενται σε σφραγισμένο φάκελο, με τα στοιχεία της υπηρεσίας  και του 
διαγωνιζόμενου.  
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3. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους επί εκατόν ογδόντα (180) ημέρες 
από την επόμενη της ημέρας διενέργειας του διαγωνισμού. 

 
Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερομένου ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ 
ΩΣ ΑΠΑΡΑΔΕΚΤΗ. 
 
4. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με: 

α) Τους συμπληρωματικούς γενικούς όρους, που επισυνάπτονται. 
 

β) Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ. Α’/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 
Υπηρεσιών (προσαρμογή στις οδηγίες 2014/24/ΕΕ& 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε και 
ισχύει.  

4. Σε περίπτωση που ζητηθούν εγκαίρως από τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς 
συμπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με τις τεχνικές προδιαγραφές και οποιοδήποτε  
άλλο δικαιολογητικό του διαγωνισμού, αυτές δίνονται το αργότερο εντός τεσσάρων (4) ημερών πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Τυχόν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 

5.Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων υποβάλλονται στην 
υπηρεσία μας γραπτώς, με επιστολή ή ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.  
 

6.Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεσθεί προφορικές απαντήσεις 
εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής.  

7.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: 

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

 Όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές. 

    Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών που ζητήθηκαν     
ή     των αλλαγών. 

     Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την 
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών. 
 

 8. Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης: 

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 δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν 
εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους  
β) δε θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 
ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν 
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 
έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
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Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της διακήρυξης και τα παραρτήματά της 
θα διατίθενται σε ηλεκτρονική μορφή στον διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής: 
www.patt.gov.gr 
 
Αντίτυπα των γενικών όρων του διαγωνισμού παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών – Δ/νση 
Οικονομικών της Π.Ε.Δ.Α. (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα) 
 
Οι παραλήπτες της διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να ελέγξουν από άποψη πληρότητας τη 
διακήρυξη ως προς το συνολικό αριθμό σελίδων και των παραρτημάτων της και εφόσον 
διαπιστώσουν οποιαδήποτε έλλειψη, να το γνωρίσουν έγγραφα στην Περιφέρεια Αττικής (Δ/νση 
Οικονομικών Τμήμα Προμηθειών της Περιφερειακής Ενότητας της Δυτικής Αττικής) και να ζητήσουν 
νέο πλήρες αντίγραφο. Προσφυγές νομιμότητας κατά του διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παραληφθέντος αντιγράφου της διακήρυξης θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
 
Τα σχετικά αιτήματα παροχής συμπληρωματικών πληροφοριών – διευκρινίσεων 
υποβάλλονται στην υπηρεσία μας γραπτώς με επιστολή ή τηλεομοιοτυπία ή ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο. Κανένας υποψήφιος δεν μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση να επικαλεστεί 
προφορικές απαντήσεις εκ μέρους της Περιφέρειας Αττικής – Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής. 
Αρμόδιος υπάλληλος για τους όρους της διακήρυξης : Φραγκιαδάκη Αριάδνη 213 2047 009 fax: 
2132047075. 
 

 
Κατά τα λοιπά ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σύμφωνα με: α)  τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει και β) τους όρους που περιέχονται στα παρακάτω Παραρτήματα που 
επισυνάπτονται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Διακήρυξης, 

 
 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 
 
 
 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄ 
 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

Άρθρο 96 του Ν. 4412/2016 
 

 
 
1. Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στο διαγωνισμό πρέπει να καταθέσουν έγγραφη σφραγισμένη 

προσφορά ή αίτηση συμμετοχής μέσα στην προθεσμία που ορίζεται από την παρούσα διακήρυξη. 
 
2. Οι προσφορές ή οι αιτήσεις συμμετοχής μπορούν να κατατίθενται αυτοπροσώπως ή να 

αποστέλλονται  στη Γραμματεία της Διεύθυνσης Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής (υπόψη Τμήματος Προμηθειών), Ηρώων Πολυτεχνείου 78 στην Ελευσίνα, Τ.Κ. 19200, με 
οποιονδήποτε τρόπο και παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι σε 
κάθε περίπτωση, αυτές θα περιέλθουν στην παραπάνω Υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της 
ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού, ημέρα Πέμπτη ημερομηνία 25/7/2019 και έως 
15:00 μ.μ. 

 
3. Προσφορές που περιέρχονται στην Υπηρεσία με οποιοδήποτε τρόπο, πριν από την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην αρμόδια 
Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης, προκειμένου να αποσφραγιστούν μαζί με τις 
άλλες που κατατέθηκαν με την προαναφερόμενη διαδικασία. 

 
Η έναρξη υποβολής των προσφορών και των αιτήσεων συμμετοχής, που κατατίθενται κατά την 
καταληκτική ημερομηνία (26/7/2019) στην αρμόδια Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, κηρύσσεται από τον Πρόεδρο αυτής μισή ώρα πριν 
από την ώρα λήξης, ήτοι στις 9:30 π.μ. Η παραλαβή μπορεί να συνεχισθεί και μετά την ώρα 
λήξης, αν η υποβολή, που έχει εμπρόθεσμα αρχίσει, συνεχίζεται χωρίς διακοπή λόγω του πλήθους 
των προσελθόντων ενδιαφερομένων οικονομικών φορέων. Η λήξη της παραλαβής κηρύσσεται 
επίσης από τον πρόεδρο της αρμόδιας Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, με προειδοποίηση ολίγων λεπτών της ώρας και μετά 
την κήρυξη της λήξης δεν γίνεται δεκτή άλλη προσφορά ή αίτηση συμμετοχής. Ο Πρόεδρος της 
Επιτροπής Διαγωνισμού επικοινωνεί, εν συνεχεία, αμέσως με τη Γραμματεία της Διεύθυνσης 
Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής Αττικής για να διαπιστώσει αν έχουν αφιχθεί 
προσφορές, κατά τα ως άνω οριζόμενα και σε καταφατική περίπτωση, μεταβαίνει μέλος της, κατ’ 
εντολή του Προέδρου της και παραλαμβάνει τις προσφορές για να τηρηθεί η υπόλοιπη διαδικασία 
του διαγωνισμού. 
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4. Προσφορές ή αιτήσεις συμμετοχής που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται ως μη 
κανονικές, χωρίς να αποσφραγισθούν ή να αξιολογηθούν αντιστοίχως.  

 
5. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον 

οικονομικό φορέα ή, σε περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 
 
6. Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά 

είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους 
νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και 
το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε 
μέλους της ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής 

 
7.  Στις περιπτώσεις που οι υποβαλλόμενες ή οι ταχυδρομικά αποστελλόμενες προσφορές δεν    
τηρούν τα οριζόμενα από τις διατάξεις των παραγράφων του παρόντος άρθρου, δεν λαμβάνονται 
υπόψη. 

 
8. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν φέρει ευθύνη για τυχόν ελλείψεις του περιεχομένου των προσφορών που 

αποστέλλονται ταχυδρομικά ούτε για καθυστερήσεις στην άφιξή τους.   
 

Τρόπος λήψης εγγράφων Διαγωνισμού 
 

 Η διάθεση της Διακήρυξης γίνεται από τα γραφεία της Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής, Ηρ. Πολυτεχνείου 78, Τ.Κ. 19 200, 3ος όροφος, γραφείο 306 (Διεύθυνση 
Οικονομικών, Τμήμα Προμηθειών), και η παραλαβή της γίνεται είτε αυτοπροσώπως είτε με 
courier. Στην περίπτωση παραλαβής της Διακήρυξης μέσω courier, η Π.Ε.Δ.Α. δεν έχει καμία 
απολύτως ευθύνη για την έγκαιρη και σωστή παράδοσή της. 

 Οι παραλήπτες της Διακήρυξης υποχρεούνται άμεσα να την ελέγξουν από άποψη πληρότητας 
σύμφωνα με τον πίνακα περιεχομένων και τον συνολικό αριθμό σελίδων και εφόσον διαπιστώσουν 
οποιαδήποτε παράλειψη να το γνωρίσουν με έγγραφο στην Π.Ε.Δ.Α. και να ζητήσουν νέο πλήρες 
αντίγραφο. Προσφυγές κατά της νομιμότητας του Διαγωνισμού με το αιτιολογικό της μη 
πληρότητας του παρεληφθέντος αντιγράφου της Διακήρυξης, θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 

 Προς διευκόλυνση των ενδιαφερομένων, το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης διατίθεται και σε 
ηλεκτρονική μορφή μέσω του διαδικτύου στη διεύθυνση: www.patt.gov.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄ 
 

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
 

 
ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ & ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(άρθρο 92 του Ν. 4412/2016) 

 
1. Οι προσφορές και αιτήσεις συμμετοχής υποβάλλονται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο 

πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 
α) Η λέξη «Προσφορά» ή «Αίτηση συμμετοχής». 
β) Ο πλήρης τίτλος της αρμόδιας Υπηρεσίας, που διενεργεί τον διαγωνισμό (Περιφέρεια Αττικής, 

Γενική Δ/νση Οικονομικών, Δ/νση Οικονομικών Π.Ε. Δυτικής Αττικής, Τμήμα Προμηθειών). 
γ) Ο αριθμός της Διακήρυξης. 
δ) Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής. 
ε) Τα στοιχεία του αποστολέα. 

 
2. Στον κυρίως φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις χωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι με τις εξής 

ενδείξεις: Α. «Δικαιολογητικά συμμετοχής», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 2 του 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Β΄, Β. «Τεχνική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
και Γ. «Οικονομική Προσφορά», σύμφωνα με τα οριζόμενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄.   

 
Οι ως άνω ξεχωριστοί σφραγισμένοι φάκελοι (δικαιολογητικά συμμετοχής, τεχνικής προσφοράς και    
οικονομικής προσφοράς) φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου, που περιγράφονται στην 
παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου. 
Η προσφορά υποβάλλεται εις τριπλούν (1 πρωτότυπο και 2 αντίγραφα) 

 
 
3. Οι προσφορές και οι αιτήσεις συμμετοχής και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα 
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 05/10/1961, 
που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α' 188). Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε άλλο κράτος, 
συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική γλώσσα. Στα έγγραφα της σύμβασης του 
άρθρου 53 μπορεί να ορίζεται ότι ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα – εταιρικά ή 
μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να 
συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική. 

 
4. Σε περίπτωση που στο περιεχόμενο των προσφορών χρησιμοποιούνται συντομογραφίες 

(abbreviations), για τη δήλωση τεχνικών ή άλλων εννοιών, είναι υποχρεωτικό για τους 
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προσφέροντες όπως σε ιδιαίτερο πίνακα, συνοδευτικό των προσφορών να αναφέρουν τις 
συντομογραφίες αυτές με την εξήγηση της έννοιας τους. 

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» 
(άρθρο 93 του Ν. 4412/2016) 

 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «Δικαιολογητικά συμμετοχής» πρέπει να 
περιέχει: 

 Το «Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης» (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται. 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄). 

Διευκρίνιση για το ΤΕΥΔ: 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) υπογράφεται από τον νόμιμο 
εκπρόσωπο του οικονομικού φορέα όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό 
εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο 
φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή 
για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

  Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ. 4 του Ν. 
4412/2016, συμπληρωμένο από τον Οικονομικό Φορέα με όλες τις πληροφορίες που απαιτούνται, 
το οποίο αποτελεί ενημερωμένη Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων , 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 του άρθρου 2 του Παραρτήματος Ι της παρούσας 
διακήρυξης, 

β) πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής των άρθρων 3 και 4 (όπου απαιτείται)  του Παραρτήματος Ι 
της παρούσας διακήρυξης. 

Το ΤΕΥΔ καταρτίζεται από την αναθέτουσα αρχή βάσει του τυποποιημένου εντύπου του 
Παραρτήματος Α της με αρ. 158/2016 (Β' 3698) Απόφασης της ΕΑΑΔΗΣΥ και συμπληρώνεται από 
τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες 15/2016 (ΑΔΑ: 
ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ) και 23/2018 (ΑΔΑ: Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε). 

Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), όπως προβλέπεται στην παρ. 4 του 
άρθρου 79 του ν. 4412/2016, συμπληρώνεται, υπογράφεται και υποβάλλεται κατά περίπτωση ως 
εξής:  

  Το Μέρος I είναι συμπληρωμένο από την αναθέτουσα αρχή και όλα τα υπόλοιπα Μέρη (ΙΙ, ΙΙΙ, ΙV, 
VI) συμπληρώνονται από τον οικονομικό φορέα, κατά περίπτωση, και μόνο τα πεδία που ήδη 
έχουν επιλεγεί από την αναθέτουσα αρχή, όπως εμφαίνονται στο συνημμένο ΤΕΥΔ του 
Παραρτήματος ΙΙΙ της παρούσας διακήρυξης. 

 Τα Μέρη ΙΙ.Α και ΙΙ.Β συμπληρώνονται από όλους του οικονομικούς φορείς. 

 Το Μέρος ΙΙ.Γ συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
στηρίζεται στις ικανότητες μιας ή περισσοτέρων άλλων οντοτήτων, οπότε πρέπει να μεριμνά 
ώστε η αναθέτουσα αρχή να λαμβάνει τόσο το δικό του ΤΕΥΔ, όσο και χωριστό ΤΕΥΔ όπου 
παρατίθενται οι σχετικές πληροφορίες για κάθε μία από τις οντότητες στις οποίες στηρίζεται. 

 Το Μέρος ΙΙ.Δ. συμπληρώνεται μόνο στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας 
προτίθεται να αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οπότε 
οφείλει να δηλώσει το τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που θα αναλάβουν καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει. 

 Τα Μέρη ΙΙΙ & ΙV συμπληρώνονται από όλους τους οικονομικούς φορείς. 
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 Το Μέρος VI συμπληρώνεται σε κάθε περίπτωση με την ημερομηνία, τον τόπο και την υπογραφή 
του νόμιμου εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, η οποία δεν απαιτείται να φέρει θεώρηση 
γνησίου της υπογραφής. 

      Επισημαίνεται ότι: 
 Οικονομικός φορέας που συμμετέχει μεμονωμένα στο διαγωνισμό συμπληρώνει και υποβάλλει ένα 

ΤΕΥΔ. 

 Οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στο διαγωνισμό υπό τη μορφή ένωσης ή κοινοπραξίας, 
οφείλουν να απαντήσουν θετικά στο σχετικό ερώτημα του Μέρους ΙΙ.Α. [Τρόπος συμμετοχής], να 
συμπληρώσουν τις πληροφορίες που ζητούνται στα επιμέρους ερωτήματα α, β και γ και να 
υποβάλουν χωριστά ΤΕΥΔ για κάθε οικονομικό φορέα – μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας, στα 
οποία παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα Μέρη II έως IV. 

 Είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα 
στο ΤΕΥΔ η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 
1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα, νοείται ο νόμιμος 
εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής 
του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη 
διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 Στην περίπτωση που ο συμμετέχων οικονομικός φορέας δηλώσει πως θα αναθέσει υπό 
μορφή υπεργολαβίας ποσοστό της σύμβασης που ξεπερνάει το 30% της συνολικής της 
αξίας, τότε υποβάλλεται μαζί με το ΤΕΥΔ του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα και χωριστό ΤΕΥΔ 
εκ μέρους του/των υπεργολάβου/ων, όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του 
άρθρου 2 του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης και ότι πληροί τα σχετικά κριτήρια 
επιλογής των άρθρων 3 και 4 (όπου απαιτείται) του Παραρτήματος I της παρούσας διακήρυξης. 
Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι 
αποκλεισμού, τότε η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ τους αντικαταστήσει. 

 

Το ΤΕΥΔ, όπως αυτό έχει καθοριστεί από την παρούσα διακήρυξη, επισυνάπτεται στο 
Παράρτημα VI της παρούσας Διακήρυξης και έχει αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή αρχείου 
.doc,  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr. 

 
2. Βεβαίωση έναρξης εργασιών από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.) και τις 

μεταβολές της, αν πρόκειται για Φυσικά Πρόσωπα ή ατομική επιχείρηση και Πιστοποιητικό μέλους 
σε ισχύ της αρμόδιας Υπηρεσίας Γ.Ε.Μ.Η., αν πρόκειται για Νομικά Πρόσωπα. 

 
3. Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α΄75) όπως εκάστοτε ισχύει, 

στην οποία: 
i. Να αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού στον οποίο συμμετέχουν 
ii. Να δηλώνεται ότι η προσφορά τους συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 

διακήρυξης, τους οποίους και αποδέχονται πλήρως και ανεπιφύλακτα 
iii. Να δηλώνεται ότι πληρούνται όλοι οι όροι του διαγωνισμού 
iv. Να δηλώνεται ότι έχουν ληφθεί υπόψη κατά την κατάρτιση της προσφοράς οι υποχρεώσεις που 

απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής 
νομοθεσίας  

v. Να δηλώνεται ότι είναι διαθέσιμος εξοπλισμός όπως αυτός περιγράφεται στο Παράρτημα Γ’ 
(Τεχνικές Προδιαγραφές) της παρούσας. 

 
4. Πιστοποιητικό προηγούμενης εμπειρίας σε ανάλογες εργασίες κατά την τελευταία τριετία, 

αποδεικνυόμενη από σχετικά έγγραφα (βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών, συμβάσεις κλπ) 
 

Διευκρινίσεις: 
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Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, το τυποποιημένο έντυπο της υπεύθυνης 
δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλουν: 
 

1. οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε 
2. ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
3. σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 

 
Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο 
του Συνεταιρισμού. 
Όταν ο προσφέρων είναι Ένωση προμηθευτών – κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά, σύμφωνα 
με τα ανωτέρω, κάθε μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προμηθευτών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, μαζί με την 
προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω δικαιολογητικά για κάθε προμηθευτή που συμμετέχει στην 
ένωση ή στην κοινοπραξία. 

Οι ανωτέρω υπεύθυνες δηλώσεις φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα (30) ημερολογιακών 
ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση 
του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ, ακόμα και αν άλλως ορίζεται στην 
εκάστοτε προκήρυξη (Ν. 4250/2014, άρθρο 3). 

Δικαιολογητικά που εκδίδονται σε Κράτος εκτός Ελλάδας, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά 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. 
 
Εφόσον οι προμηθευτές συμμετέχουν στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό τους υποβάλλουν μαζί με την 
προσφορά αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. Ειδικά τα Νομικά Πρόσωπα υποβάλλουν και 
παραστατικό από το οποίο να προκύπτει ο νόμιμος εκπρόσωπός τους.  
 
Η αρμόδια Τριμελής Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων 
Συνοπτικών Διαγωνισμών & Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής μπορεί να 
ζητήσει τη συμπλήρωση δικαιολογητικών, όπως αυτά περιγράφονται στο άρθρο 102 του  Ν. 
4412/2016, και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα που 
θα καθοριστεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή. Σε περίπτωση που τα δικαιολογητικά που ζητήθηκαν 
από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η προσφορά θα απορρίπτεται. 

 
ΑΡΘΡΟ 3ο  

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  
(άρθρο 94 του Ν. 4412/2016) 

 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «τεχνική προσφορά» θα πρέπει να περιέχει τα 
τεχνικά χαρακτηριστικά της προσφοράς, όπως αυτά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ της 
παρούσας διακήρυξης. 

Επίσης ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος, με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει: 
υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν.1599/1986 (Α΄ 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην 
οποία θα δηλώνει ότι: 

 δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τις Τεχνικές Προδιαγραφές του Παραρτήματος ΙΙI της 
παρούσας διακήρυξης, 

 σε περίπτωση που αναδειχτεί ανάδοχος α) θα τηρεί τις προδιαγραφές που ορίζονται στο 
Παράρτημα III της παρούσας διακήρυξης , β) θα τηρεί όλες τις υποχρεώσεις και θα λαμβάνει 
όλα τα κατάλληλα για κάθε περίπτωση μέτρα , προς αποφυγή ατυχημάτων και ζημιών.  

 
 

      Σε περίπτωση Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλει κοινή προσφορά, ο φάκελος 
με την ένδειξη «Τεχνική Προσφορά» περιέχει το παραπάνω δικαιολογητικό  για κάθε 
οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην Ένωση. 
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Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν, λόγω μεγάλου όγκου, να 
τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται χωριστά και ακολουθούν τον κυρίως 
φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και οι λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. 
 
 
Στην περίπτωση που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α΄94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση (χωρίς να απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου υπογραφής) στην 
οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή με ημερομηνία έως δέκα ημέρες  (10) 
πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. 
 
Στην περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας συμμετέχει στον διαγωνισμό με αντιπρόσωπό 
του, να προσκομίσει το ανάλογο παραστατικό εκπροσώπησης. 
Επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά ισχύουσας εκπροσώπησης σε περίπτωση νομικών 
προσώπων θα πρέπει να έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή 
τους. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 4ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» 

(άρθρο 95 του Ν. 4412/2016) 
 
Ο ξεχωριστός σφραγισμένος φάκελος με την ένδειξη «οικονομική προσφορά» πρέπει να περιέχει 
την οικονομική προσφορά - προσφερόμενη τιμή σε ευρώ, σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄ της 
παρούσας διακήρυξης, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά βάσει της τιμής σε ευρώ ανά δρομολόγιο μεταφοράς και με την προϋπόθεση 
ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες εκάστου δρομολογίου. 
 
Για την καταγραφή της τιμής της προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι υποχρεωμένοι να 
συμπληρώσουν τον ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Δ΄ της παρούσας 
διακήρυξης, βασιζόμενοι στους πίνακες που επισυνάπτονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας 
Διακήρυξης. 
 
Η προσφερόμενη τιμή δίνεται σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι νόμιμες υπέρ τρίτων κρατήσεις 
εκτός από το ΦΠΑ ο οποίος βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 
με την κείμενη νομοθεσία, για παράδοση του υλικού ή της παρεχόμενης υπηρεσίας στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. 
 Η αναγραφή της τιμής σε ευρώ θα γίνει με δύο δεκαδικά ψηφία. Η τιμή θα αναγράφεται στην 
προσφορά αριθμητικώς και ολογράφως. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο 
αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει αναγραφεί ολογράφως. 
 
Στο διαγωνισμό δεν γίνονται δεκτές εναλλακτικές προσφορές και αντιπροσφορές. Σε περίπτωση 
υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. 
 
Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Οι προσφερόμενες τιμές θα 
είναι σταθερές και αμετάβλητες καθ΄ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ των 
συμβαλλομένων. 
 
Προσφορά που δεν θα αντιστοιχεί ακριβώς με τις ζητούμενες από την παρούσα διακήρυξη ποσότητες-
εργασίες, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
 
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Επιτροπής Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Διαγωνισμών και 
Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης. 
 
Με την υποβολή συμμετοχής στο διαγωνισμό και δη με την υποβολή της Οικονομικής 
Προσφοράς, ο συμμετέχων αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
διακήρυξης. 
 
Μειοδότης θα αναδειχτεί εκείνος που θα προσφέρει τη χαμηλότερη συνολικά τιμή του αντικειμένου της 
παρούσας Διακήρυξης χωρίς να υπερβαίνει τις επιμέρους προϋπολογισθείσες αξίες σε ευρώ ανά 
δρομολόγιο μεταφοράς και με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπερβαίνει τις επιμέρους 
προϋπολογισθείσες αξίες εκάστου δρομολογίου. 
  
ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΖΕΤΑΙ: 
 

        Η οικονομική προσφορά (προσφερόμενη τιμή για την ανάθεση παροχής υπηρεσιών-
εκτέλεση δρομολογίων μεταφοράς ατόμων ΑΜΕΑ) δίνεται  σε € χωρίς ΦΠΑ  με δύο (2) 
δεκαδικά ψηφία. Η προσφερόμενη τιμή  σε € χωρίς ΦΠΑ για κάθε ημερήσιο δρομολόγιο 
(μετάβαση κα επιστροφή), θα αναγράφεται αριθμητικώς και ολογράφως.  

 
Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιμή που έχει 
αναγραφεί ολογράφως.  

       Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά μεταξύ της Πρωτότυπης Οικονομικής Προσφοράς και του 
Αντιγράφου, υπερισχύουν τα αναγραφόμενα στο αντίτυπο που φέρει την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ».  
 Η προσφερόμενη τιμή θα πρέπει να είναι η τελική μετά από οποιαδήποτε έκπτωση ή μείωση και δεν 
θα υπόκειται σε μεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί 
παράταση του χρόνου ισχύος της προσφοράς.  
Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, η παρακράτηση φόρου εισοδήματος ως και 
κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για 
παράδοση των ειδών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στην παρούσα Διακήρυξη. Σε 
περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή.  

       Προσφορά που δε δίνει τιμή σε ευρώ απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
Προσφορά που περιέχει τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη. 

       Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  Προσφορά που δεν περιλαμβάνει το σύνολο των προς προμήθεια ειδών του Παραρτήματος  II  της       
παρούσας Διακήρυξης για κάθε τμήμα , απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
  Προσφορά που υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη κάθε φορά δαπάνη ανά Τμήμα  
συμπεριλαμβανόμενου του ΦΠΑ, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

     Προσφορά που είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίμησης ή είναι υπό αίρεση απορρίπτεται ως 
απαράδεκτη, μετά από προηγούμενη γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των 
αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού οργάνου. 

     Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η προσφορά 
απορρίπτεται ως απαράδεκτη με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, 
ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας Γνωμοδοτικής Επιτροπής. 

 
     Μειοδότης θα αναδειχτεί ο προσφέρων την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 

προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής χωρίς ΦΠΑ για έκαστο ημερήσιο δρομολόγιο (μετάβαση 
και επιστροφή) υπό την προϋπόθεση ότι δεν υπερβαίνει την προϋπολογιζόμενη δαπάνη για 
κάθε δρομολόγιο και να καλύπτονται οι όροι της παρούσας Διακήρυξης. 

 
      

 Ισότιμες θεωρούνται οι προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή  που είναι σύμφωνες με τους όρους της 
Διακήρυξης.  
 Σε περίπτωση που η προσφορά φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά, η Αναθέτουσα 
Αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να εξηγήσει την τιμή που προτείνει στην προσφορά του.  
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Κατόπιν αξιολόγησης των παρεχόμενων πληροφοριών, σε συνεννόηση με τον οικονομικό φορέα, η 
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να απορρίψει την προσφορά μόνο εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν 
κατά τρόπο ικανοποιητικό το χαμηλό επίπεδο της τιμής που προτείνεται, ή εάν διαπιστωθεί ότι η 
προσφορά δε συμμορφώνεται με τις ισχύουσες υποχρεώσεις της παραγράφου 2 του άρθρου 18 του 
Ν.4412/2016. Κατά τα λοιπά, ισχύουν οι διατάξεις των άρθρων 88 και 89 του Ν.4412/2016. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΣΤΗΡΙΞΗ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΤΩΝ  

Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας,   
να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με 
αυτούς. Στην περίπτωση αυτή, αποδεικνύουν στην αναθέτουσα αρχή ότι θα έχουν στη διάθεσή τους  
αναγκαίους πόρους, με την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των 
οποίων στηρίζονται (π.χ. ιδιωτικό συμφωνητικό συνεργασίας). 

 Ειδικά, όσον αφορά στα κριτήρια επαγγελματικής ικανότητας που σχετίζονται με τους τίτλους 
σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016 ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, 
οι οικονομικοί φορείς, μπορούν να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων, μόνο, εάν οι τελευταίοι 
θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες. 

Η αναθέτουσα αρχή ελέγχει εάν οι φορείς, στις ικανότητες των οποίων προτίθεται να στηριχθεί ο 
προσφέρων, πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και εάν συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού κατά τα 
οριζόμενα στην παρούσα διακήρυξη. Η αναθέτουσα αρχή απαιτεί από τον οικονομικό φορέα να 
αντικαταστήσει έναν φορέα που δεν πληροί σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον οποίο συντρέχουν 
λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 4412/2016. Η 
αναθέτουσα αρχή μπορεί να απαιτήσει από τον οικονομικό φορέα την αντικατάσταση φορέα για τον 
οποίον συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού της παρ. 4 του άρθρου 73 και του άρθρου 74 του ν. 
4412/2016. 

ΑΡΘΡΟ 6ο 
ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ 

  Η Αναθέτουσα Αρχή δεν αποκαλύπτει πληροφορίες που της έχουν διαβιβάσει οικονομικοί φορείς και 
τις οποίες έχουν χαρακτηρίσει ως εμπιστευτικές, συμπεριλαμβανομένων- ενδεικτικά- των τεχνικών ή 
εμπορικών απορρήτων και των εμπιστευτικών πτυχών των προσφορών. 
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 προσφερόμενες ποσότητες, την 
οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την 
αξιολόγησή της. 
 Το δικαίωμα πρόσβασης στα έγγραφα των προσφορών άλλων οικονομικών φορέων ασκείται 
σύμφωνα με τους όρους του άρθρου 1 του Π.Δ.28/2015 (ΦΕΚ 34/τ.Α/2015). 

 
ΑΡΘΡΟ 7ο 
ΓΛΩΣΣΑ 

Η παρούσα διακήρυξη και τα παραρτήματά της έχουν συνταχθεί στην Ελληνική γλώσσα. 

Τυχόν ενστάσεις  υποβάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα 
συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική 
γλώσσα. 

Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5-10-1961, 
που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις 





 

- 17 - 

της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί 
το έγγραφο. 

Τα δημόσια και ιδιωτικά έγγραφα , καθώς και τα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα υποβάλλονται και 
γίνονται αποδεκτά, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 1 του ν. 4250/2014, όπως ισχύει. 

Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη-με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 
μπορούν να υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα ,χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην 
ελληνική.  

 
ΑΡΘΡΟ 8ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
(άρθρο 97 του Ν. 4412/2016) 

 
1. Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους προσφέροντες για 180 ημέρες προσμετρούμενες από 

την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. 
2. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του παραπάνω αναφερόμενου  απορρίπτεται ως 

απαράδεκτη.  
3. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ' ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τη διακήρυξη αρχική διάρκεια ισχύος της προσφοράς. 
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης  ισχύος της προσφοράς, τα 
αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά 
περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, 
οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να 
παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία 
συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί 
φορείς. 

 
ΑΡΘΡΟ 9ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
(άρθρο 100 & 117 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 107 του 

Ν.4497/2017) 
 

1. Η Τριμελής  Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτ. Αττικής προβαίνει στην έναρξη της 
διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζεται 
από τη διακήρυξη στα γραφεία της Π.Ε. Δυτ. Αττικής, παρουσία των προσφερόντων ή των 
νομίμων εκπροσώπων τους, προσκομίζοντας αντίγραφο παραστατικού εκπροσώπησης. 
Προσφορές που υποβάλλονται στο γνωμοδοτικό όργανο μετά την έναρξη της διαδικασίας 
αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως 
εκπρόθεσμες. Η αποσφράγιση διενεργείται δημόσια, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως 
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών προσφερόντων 
στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από αυτούς. Οι παριστάμενοι στη διαδικασία 
επιδεικνύουν αστυνομική ταυτότητα ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο ταυτοποίησης και παραστατικό 
εκπροσώπησης. 

2. Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών προσφορών και των 
οικονομικών προσφορών μπορεί να γίνει σε μια δημόσια συνεδρίαση-σύμφωνα με το άρθρο 117 
παρ. 4 του Ν. 4412/2016-από την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας /Αξιολόγησης 
Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτ. 
Αττικής ακολουθώντας την παρακάτω διαδικασία: 
Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή 
διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της 
στα έγγραφα της σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα 
δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. 
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Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών 
δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα αυτών σε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του 
οργάνου. 
Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση μόνο των τεχνικών προσφορών, των 
προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη και συντάσσει πρακτικό 
για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και 
βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης των εγγράφων της 
διακήρυξης. 
Για την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών μπορεί να 
συντάσσεται ενιαίο πρακτικό. 
Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών μετά την 
αξιολόγηση των λοιπών στοιχείων των προσφορών αποσφραγίζονται σε ημερομηνία και ώρα που 
θα τους γνωστοποιηθεί. 
Ειδικά για τις συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) πλέον ΦΠΑ 
που δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα εκδίδεται μια απόφαση, ανεξαρτήτως του κριτηρίου 
ανάθεσης. Για της συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, εκδίδεται 
μια απόφαση με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: α)όλων των σταδίων της απρ. 2 στην 
περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και β)του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών στην 
περίπτωση κλειστής διαδικασίας και ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 
Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με 
εκτιμώμενη αξία έως και εξήντα χιλιάδες ευρώ (60.000,00 €) προ ΦΠΑ, ή σύμφωνα με το άρθρο 
360 προδικαστική προσφυγή για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων 
ευρώ (60.000,00 €) προ ΦΠΑ. 
Για όσες προσφορές κρίθηκαν μη αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 
αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται, όταν έχει παρέλθει η σχετική προθεσμία υποβολής 
ενστάσεων ή όταν –ενδεχομένως- οι αποκλεισθέντες έχουν δηλώσει εγγράφως ότι παραιτούνται 
του δικαιώματος υποβολής ενστάσεων. 
 
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της σύμβασης, η 
αναθέτουσα αρχή1 απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς να εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που 
προτείνουν στην προσφορά τους, εντός αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο δέκα (10) 
ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα 
άρθρα 88 και 89 ν. 4412/2016.  
 Στην περίπτωση ισότιμων οικονομικών 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 παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις 
ισότιμες προσφορές 
 Η περιγραφόμενη διαδικασία καταχωρείται σε Πρακτικό/α, σε τρία αντίτυπα, το/τα οποίο/α 
υπογράφεται/ονται από τα μέλη της Επιτροπής και παραδίδεται/ονται μαζί με τους φακέλους των 
προσφορών στην υπηρεσία που διενεργεί τον διαγωνισμό. Στο/α εν λόγω Πρακτικό/α η αρμόδια 
Γνωμοδοτική Επιτροπή τεκμηριώνει την αποδοχή ή την απόρριψη των προσφορών και 
γνωμοδοτεί για την προσωρινή κατακύρωση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού στον μειοδότη. 
Έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, το/α ανωτέρω 
Πρακτικό/α επικυρώνεται/ονται με Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία και κοινοποιείται 
σε όλους τους οικονομικούς φορείς από τη Διεύθυνση Οικονομικών Π .Ε. Νήσων της Περιφέρειας 
Αττικής - Τμήμα Προμηθειών. 
Κατά της ανωτέρω απόφασης χωρεί ένσταση σύμφωνα με το άρθρο 127 του ν. 4412/2016  
 Η ανωτέρω επιτροπή που έχει αναλάβει τη  διεξαγωγή της διαγωνιστικής  διαδικασίας 
ολοκληρώνει την αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών 
εντός επτά (7) εργάσιμων ημερών από την αποσφράγιση.   Η αξιολόγηση των οικονομικών 
προσφορών ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

                                        
1 Βλ. άρθρο 221 παρ. 1 του ν. 4412/2016 
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Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας 
 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ – ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ 

(άρθρο 102 του Ν. 4412/2016) 
1. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, η αναθέτουσα αρχή 

μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να 
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, 
η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης 
σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που 
υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την 
αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

2. Η πιο πάνω διευκρίνιση ή η συμπλήρωση αφορά μόνο τις ασάφειες, επουσιώδεις πλημμέλειες 
ή πρόδηλα τυπικά σφάλματα που επιδέχονται διόρθωση ή συμπλήρωση, ιδίως δε παράλειψη 
μονογραφών, διακεκομμένη αρίθμηση, ελαττώματα συσκευασίας και σήμανσης του φακέλου 
και των υποφακέλων των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής, λεκτικές και φραστικές 
αποκλίσεις των εγγράφων της προσφοράς από την ορολογία των εγγράφων της σύμβασης, 
που δεν επιφέρουν έννομες συνέπειες ως προς το περιεχόμενό τους, ελλείψεις ως προς τα 
νομιμοποιητικά στοιχεία, πλημμελή σήμανση αντιγράφων που εκδίδονται, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α` 74), μεταφράσεων και λοιπών πιστοποιητικών ή 
βεβαιώσεων, διαφοροποίηση της δομής των εγγράφων της προσφοράς από τα υποδείγματα, 
υποχρεωτικά ή μη, που θεσπίζονται με νόμο, κανονιστικές πράξεις ή τα έγγραφα της 
σύμβασης. Η συμπλήρωση ή η διευκρίνιση, κατά το πρώτο εδάφιο, δεν επιτρέπεται να έχει ως 
συνέπεια μεταγενέστερη αντικατάσταση ή υποβολή εγγράφων σε συμμόρφωση με τους όρους 
της διακήρυξης, αλλά μόνο τη διευκρίνιση ή συμπλήρωση, ακόμη και με νέα έγγραφα, 
εγγράφων ή δικαιολογητικών που έχουν ήδη υποβληθεί. 

3. Η διευκρίνιση ή η συμπλήρωση δεν πρέπει να εισάγει διακρίσεις, άνιση μεταχείριση των 
οικονομικών φορέων ή να έχει ως συνέπεια ευνοϊκή μεταχείριση συγκεκριμένου οικονομικού 
φορέα στη διαδικασία ανάθεσης της δημόσιας σύμβασης. 

4. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες να διευκρινίσουν, μέσα σε 
εύλογη προθεσμία η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την 
ημερομηνία κοινοποίησης της σχετικής πρόσκλησης, το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς που έχουν υποβάλει, αν περιέχει ασάφειες ή ήσσονος σημασίας 
ατέλειες, επουσιώδεις παραλείψεις ή πρόδηλα τυπικά ή υπολογιστικά σφάλματα που η 
αναθέτουσα αρχή κρίνει ότι μπορεί να θεραπευθούν. Η διευκρίνιση αυτή δεν πρέπει να έχει ως 
αποτέλεσμα την ουσιώδη αλλοίωση της προσφοράς και δεν πρέπει να προσδίδει αθέμιτο 
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στη συγκεκριμένη προσφορά σε σχέση με τις λοιπές. 

5. Η παροχή της δυνατότητας διευκρινίσεων στον προσφέροντα ή υποψήφιο, σύμφωνα με τις 
ανωτέρω παραγράφους, είναι υποχρεωτική για την αναθέτουσα αρχή, αν επίκειται 
αποκλεισμός του από τη διαδικασία, λόγω ασαφειών των δικαιολογητικών και εγγράφων της 
προσφοράς. 

 
ΑΡΘΡΟ 11ο 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
(άρθρο 103 του Ν. 4412/2016) 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, με την αναφερόμενη στο άρθρο 6ο του παρόντος 
απόφαση, το Τμήμα Προμηθειών τον προσκαλεί  να υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) 
ημερών, σε σφραγισμένο σε τρία αντίτυπα, ένα πρωτότυπο και δύο αντίγραφα, τα αναφερόμενα 
παρακάτω δικαιολογητικά, όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία 
αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την ακόλουθη διαδικασία:   

 
α. ΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ: 

 
(1) Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου πριν από την κοινοποίηση της 

ως άνω σχετικής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους τελεσίδικη 
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καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 
Ν. 4412/2016 ήτοι: 
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, δωροδοκία, απάτη, νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες, παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, για κάποιο από τα 
αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της 
δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. 
 

Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν 
εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών   
(I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά κατ’ ελάχιστον τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Στις περιπτώσεις συνεταιρισμών η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά στα 
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω 
αποσπάσματος αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος 
αφορά στο φυσικό πρόσωπο. 

 
Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές 
αποφάσεις, οι συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές 
αποφάσεις. 

 
(2) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι 

δεν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων (Φορολογική 
Ενημερότητα) και εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (Ασφαλιστική Ενημερότητα). Τα ανωτέρω 
πιστοποιητικά πρέπει να είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους διαφορετικά σε περίπτωση 
που δεν αναφέρεται σε αυτά χρόνος ισχύος να έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν την 
υποβολή τους.   
 

(3) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου, με το οποίο θα πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε 
αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, και 
αφετέρου ότι εξακολουθούν να παραμένουν εγγεγραμμένοι μέχρι της επίδοσης της ως άνω 
σχετικής ειδοποίησης. 
 

β. ΤΑ ΗΜΕΔΑΠΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 
 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 
 

Τα απαιτούμενα κατά τα ανωτέρω δικαιολογητικά θα αφορούν τους διαχειριστές, στις περιπτώσεις 
Ε.Π.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε., και Α.Ε. και σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου, τους νόμιμους 
εκπρόσωπους τους. 

 
γ. ΤΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΠΡΟΣΩΠΑ: 

 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά. 

 
Σημειώνεται ειδικά ότι: 
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Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω 
έγγραφα ή πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, 
δύναται να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η 
ένορκη βεβαίωση από υπεύθυνη δήλωση 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 κατά τα άνω 
υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 
έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 
 
δ. ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ: 
 
1. i)) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες, τα οποία θα αφορούν 

τον Πρόεδρο του Διοικητικού τους Συμβουλίου. 
2. i) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 
 
ε. ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 
Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην 
Ένωση. 
 
(4) Νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος, όπως το Φ.Ε.Κ. ίδρυσης και οι τροποποιήσεις του 
ή κωδικοποιημένο καταστατικό (για διαγωνιζόμενους με μορφή Α.Ε. και Ε.Π.Ε.), αντίγραφο ή 
απόσπασμα του καταστατικού και των εγγράφων τροποποιήσεών του (για διαγωνιζόμενους με μορφή 
Ο.Ε. και Ε.Ε.), Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία και τις 
μεταβολές του (για τα φυσικά πρόσωπα). Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία πρέπει να προκύπτουν ο 
Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόσωπα που έχουν δικαίωμα να 
δεσμεύουν µε την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο και τα έγγραφα της νομιμοποίησης αυτών, αν 
αυτό δεν προκύπτει ευθέως από το καταστατικό αναλόγως µε τη νομική μορφή των εταιρειών ή κάθε 
άλλου νομικού προσώπου (Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή 
προσφορά, μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για 
κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία). 
 
(5) Πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της  Επιθεώρησης 
Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που 
έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από 
την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς. Μέχρι να καταστεί εφικτή η 
έκδοση του ανωτέρω πιστοποιητικού , αυτό αντικαθίσταται από υπεύθυνη δήλωση του 
οικονομικού φορέα χωρίς να απαιτείται επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ σχετικά με την έκδοση του 
πιστοποιητικού. 

 
 
(6) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α’ 75) ότι δεν έχει αθετήσει τις 
υποχρεώσεις που προβλέπονται στην απρ. 2 του άρθρου 18 του Ν. 4412/2016, ήτοι τις υποχρεώσεις 
του 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 Παραρτήματος Α του Ν. 4412/2016. 
 
(7)Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. 
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου του 
Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η 
εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί 
τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα 
κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του 
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 
επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 
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οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για 
την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης. 

Το  ως άνω δικαιολογητικό  γίνεται   αποδεκτό , εφόσον έχει  εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες 
ημέρες πριν από την υποβολή του. 
 
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην 
παράγραφο 1  και στις περιπτώσεις α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν.4412/2016,  το 
έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή 
στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου 
ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή 
εμπορικού οργανισμού του κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι 
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. 
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην οποία 
αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας παρ. ή ότι τα έγγραφα 
αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1, και στις περιπτώσεις 
α΄ και β΄ της παραγράφου 2 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. Οι επίσημες δηλώσεις καθίστανται 
διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 
4412/2016. 
Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί το δικαίωμα, προ της υπογραφής της σύμβασης, να ζητήσει την 
επικαιροποίηση οποιουδήποτε δικαιολογητικού κρίνει απαραίτητο και ο ανάδοχος οφείλει να το 
προσκομίσει.  

       Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές: 
 οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στο παρόν άρθρο , εφόσον έχουν συνταχθεί έως 

τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,  

 οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί  μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης 
για την υποβολή των δικαιολογητικών. Σημειώνεται ότι δεν απαιτείται θεώρηση του 
γνησίου της υπογραφής τους. Υπογράφονται δε από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο. 

 
-Στην περίπτωση που ο 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 το σκοπό αυτό (πχ. Ιδιωτικό 
συμφωνητικό). 
 
-Στην περίπτωση που ο 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. 
 
-Σημειώνεται ειδικά ότι για την τεκμηρίωση της ασφαλιστικής ενημερότητας του Οικονομικού 
Φορέα θα πρέπει να υποβληθούν πιστοποιητικά ασφαλιστικής ενημερότητας της επιχείρησης 
για όλους τους απασχολούμενους με οποιαδήποτε σχέση εργασίας στην επιχείρηση του 
Οικονομικού Φορέα, εφόσον υπάρχει υποχρέωση από την πλευρά της καταβολής 
ασφαλιστικών εισφορών για τους απασχολούμενους αυτούς καθώς και για τα μέλη της. 
 
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.   
 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 
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Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες. 
 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου  κηρύσσεται έκπτωτος και η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 
 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του 
προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 
χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν 
κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα 
και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται. 
 
Η Γνωμοδοτική Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων μπορεί να ζητήσει τη συμπλήρωση 
δικαιολογητικών και οι προσφέροντες υποχρεούνται να τα προσκομίσουν μέσα σε χρονικό διάστημα 
που θα καθοριστεί από την Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης. Σε περίπτωση που τα 
δικαιολογητικά που ζητήθηκαν από την επιτροπή δεν συμπληρωθούν από τον συμμετέχοντα, η 
προσφορά θα απορρίπτεται. 
 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και τη διαβίβασή του στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα αποτελέσματα του 
ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 
105 του Ν. 4412/2016. 
 
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 
 

ΕΙΔΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΤΙΚΑ 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. 
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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. 

 
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.   

 
Τυχόν απαιτούμενες δηλώσεις ή υπεύθυνες δηλώσεις του παρόντος άρθρου υπογράφονται 
από τους έχοντες υποχρέωση προς τούτο και δεν απαιτείται σχετική θεώρηση γνησίου 
υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ. 

 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά 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 ειδοποίησης σε αυτόν. 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς 
και κατ' ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες.  

 
Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν είναι 
ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται 
στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η 
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 
αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.  

 
Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα 
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, 
χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

 
Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν 
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, 
απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και με την επιφύλαξη του άρθρου 104, η 
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως χαμηλότερη τιμή, χωρίς να 
λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους 
προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα ανωτέρω κριτήρια, η διαδικασία ματαιώνεται.  

 
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από 
την Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής και τη διαβίβασή του στην 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής για τη λήψη απόφασης είτε για την κατακύρωση της 
σύμβασης, είτε για την προσφυγή στον επόμενο ανάδοχο, εφ’ όσον υπάρχει, είτε για τη ματαίωση της 
διαδικασίας κατά τις ανωτέρω παραγράφους. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω 
δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης του άρθρου 105 του Ν. 4412/2016.  
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Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που 
κατατέθηκαν, κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις του παρόντος. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 12Ο 

ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
 

Η  αποσφράγιση ο έλεγχος και η αξιολόγηση  του φακέλου με την ένδειξη «Δικαιολογητικά 
κατακύρωσης» του προσφέροντος στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση γίνεται  μέσω της 
Γνωμοδοτικής  Επιτροπής  Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων 
Συμβάσεων  που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτ. Αττικής της Περιφέρειας Αττικής  
εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων. 

 Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά που αναφέρονται στο άρθρο 13 του παρόντος 
Παραρτήματος ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος 
υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα ημερών που του δόθηκε για να τα προσκομίσει ,αίτημα  
προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο 
συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των 
δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για 
όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. 
 Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, 
σύμφωνα με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού 
αναδόχου και   η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον 
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει του ειδικότερου  κριτηρίου ανάθεσης όπως είχε 
οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 
που απορρίφθηκε.  
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν προσκομίσει ένα ή 
περισσότερα από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ή δεν αποδείξει τη μη συνδρομή των λόγων 
αποκλεισμού ή δεν αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής της παρούσας διακήρυξης, η 
διαδικασία ματαιώνεται.  

Η διαδικασία ελέγχου των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού σε 
τρία αντίτυπα, από την Γνωμοδοτική  Επιτροπή  Διενέργειας/Αξιολόγησης Συνοπτικών Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων  που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δυτ. Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση δικαιολογητικών  , το οποίο 
υπογράφεται από τα μέλη και διαβιβάζεται μαζί με τους σχετικούς φακέλους στην υπηρεσία που 
διενεργεί το διαγωνισμό.  

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και του πρακτικού της Επιτροπής 
έπειτα από σχετική εισήγηση της υπηρεσίας που διενεργεί το διαγωνισμό, επικυρώνονται με την 
απόφαση κατακύρωσης του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας αρχής, ήτοι της Οικονομικής 
Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής. 
Η αξιολόγηση των δικαιολογητικών κατακύρωσης ολοκληρώνεται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών. 
Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας δέκα (10) εργασίμων ημερών 
από την κοινοποίηση των σχετικών Πρακτικών. 
Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  
Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας  
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές στις 
προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το Τυποποιημένο Έντυπο 
Υπεύθυνης Δήλωσης, ότι πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση 
και μέχρι την ημέρα της σχετικής ηλεκτρονικής ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών 
κατακύρωσης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση 
συμμετοχής του.  

 Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών 
που κατατέθηκαν.   
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ΑΡΘΡΟ 13ο 
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 διακήρυξη, 

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 ή αντιπροσφορά, 

ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες προσφορές. 
Ο περιορισμός αυτός ισχύει υπό τους όρους της περίπτωσης γ΄ της παραγράφου 4 του άρθρου 73 
και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και στην περίπτωση 
οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη ενώσεων,  

στ) η οποία είναι υπό αίρεση, 

ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής, 

η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα της 
παρούσας διακήρυξης καθώς και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές. 

 
ΑΡΘΡΟ 14Ο  

ΚΡΙΣΕΙΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Το αρμόδιο για την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού όργανο, με αιτιολογημένη 
γνωμοδότησή του, μπορεί να προτείνει: 
α. Κατακύρωση της σύμβασης για ολόκληρη την ποσότητα των ειδών στον μειοδότη.  
β. Ματαίωση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε 
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων  
γ. Επανάληψη της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή 
την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, εφόσον στην 
τελευταία αυτή περίπτωση πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις του άρθρου 32 του Ν.4412/2016. 
Σύμφωνα με το άρθρο 90 του Ν.4412/2016, σε περίπτωση υποβολής ισότιμων προσφορών ο 
προσωρινός ανάδοχος επιλέγεται κατόπιν κλήρωσης ενώπιον της αρμοδίας Γνωμοδοτικής Επιτροπής 
και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές.  
Σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν.4412/2016, εάν στον διαγωνισμό υποβληθεί μία μόνο προσφορά ή 
τελικά γίνει αποδεκτή μια μόνο προσφορά, αυτό δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας 
του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης.  

 
ΑΡΘΡΟ 15Ο  

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
(άρθρα 73 και 74 του Ν. 4412/2016) 

Αποκλείεται από τη συμμετοχή στον παρόντα 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 /κοινοπραξία οικονομικών φορέων) ένας ή 
περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους: 

1.   Εάν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 
λόγους:  
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 
εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
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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 ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 

Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών 
(I.K.E.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά 
στους διαχειριστές. 

Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα μέλη του 
Διοικητικού Συμβουλίου. 

Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 
αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

Στις περιπτώσεις ατομικών επιχειρήσεων, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στο 
φυσικό πρόσωπο. 

Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με 
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με 
αμετάκλητη απόφαση. 
 

2. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική 
ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και 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 οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, 
οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο 
και την επικουρική ασφάλιση. 

Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 
καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, 
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συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε 
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

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 προσφέρων 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 έχουν επιβληθεί σε βάρος του, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία 
λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς α) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 
αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής 
νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την αρ. 2063/Δ1 632/3-2-2011 (Β' 266) Απόφαση του 
Υπουργού Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης, όπως ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 
σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή β) 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 α΄ και β΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν 
αποκτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. 

4. Εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στην παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, 
ήτοι τις υποχρεώσεις του 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 
αθέτηση της υποχρέωσης αυτής συνιστά σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα του οικονομικού φορέα 
κατά την έννοια της περίπτωσης θ΄της παραγράφου 4 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016. 

 
Εάν στην  ως άνω περίπτωση (4)  η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη 
απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

 
5. Εάν έχει επιβληθεί, με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του ν. 4412/2016, η ποινή του 

αποκλεισμού από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 16ο 
ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 

Για την καλή εκτέλεση των όρων  της σύμβασης που θα υπογραφεί μεταξύ της Περιφέρειας Αττικής 
και του Αναδόχου , ο Ανάδοχος οφείλει να καταθέσει εγγυητική  καλής εκτέλεσης, σύμφωνα με το 
άρθρο 72 παρ. 1 β) του ν. 4412/2016, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί της αξίας 
της σύμβασης, χωρίς ΦΠΑ, και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της σύμβασης.  

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως 
αυτή ειδικότερα ορίζει.  
Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά 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, χωρίς ΦΠΑ.  

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. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά ένα μήνα από το 
συμβατικό χρόνο παράδοσης. 

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική 
παραλαβή του συνόλου του αντικειμένου της σύμβασης.  
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Εάν στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει 
εκπρόθεσμη παράδοση, η επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, 
κατά τα προβλεπόμενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

 
Σχετικό υπόδειγμα εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επισυνάπτεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
VI. 

 
Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή 
ασφαλιστικές επιχειρήσεις που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το 
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με 
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου 
χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 
εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

Οι εγγυήσεις εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή περισσότερους εκδότες 
της παραπάνω παραγράφου. 

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

γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται, Περιφέρεια Αττικής - Γενική Διεύθυνση 
Οικονομικών - Διεύθυνση Οικονομικών ΠΕ Νήσων - Τμήμα Προμηθειών – Αιγάλεω 5  & Κάστορος , 
18545, Πειραιάς 
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

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

αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος 
της διαιρέσεως και της διζήσεως, και  
ββ) ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
τέλος χαρτοσήμου,  

η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών 
του διαγωνισμού, 
θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης,   

ι) την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης 
ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς τον οποίο 
απευθύνεται και  
ια) τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.  

Ειδικά το γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων αρκεί να φέρει τα παρακάτω στοιχεία:  
α) την ημερομηνία έκδοσης,  
β) τον εκδότη,  
γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνεται  
δ) τον αριθμό της εγγύησης,  
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 
εκδίδεται η εγγύηση,  
ζ) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του 
διαγωνισμού και  
η) τον τίτλο της σύμβασης. 

Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές 
επιστολές προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

 
   

ΑΡΘΡΟ 17Ο 
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ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των 
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που  
δεν έχει αποκλειστεί οριστικά  με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 
ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει.  
Η εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης .Η 
απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν 
την κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα 
αποτελέσματα της απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον 
και όταν συντρέξουν σωρευτικά τα εξής: παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης της ένστασης του 
άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η πάροδος άπρακτης της 
προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127. 
 Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή 
προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, εντός προθεσμίας δέκα  
(10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής  ειδικής πρόσκλησης. 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 σύμβαση περιλαμβάνει τουλάχιστον τα εξής στοιχεία: 

α) Τον τόπο και χρόνο υπογραφής σύμβασης 
β) Τα συμβαλλόμενα μέρη 
γ) Τα προς προμήθεια είδη 
δ) Την τιμή αναλυτικά 
ε) Τον τόπο, τρόπο και χρόνο παράδοσης των προς προμήθεια ειδών  
στ) Τις τεχνικές προδιαγραφές  
ζ) Τις προβλεπόμενες εγγυήσεις 
η) Τις προβλεπόμενες ρήτρες 
θ) Τον τρόπο επίλυσης των τυχόν διαφορών 
ι) Τον τρόπο και χρόνο πληρωμής 
ια) Τον τρόπο αναπροσαρμογής του συμβατικού τιμήματος, εφόσον προβλέπεται αναπροσαρμογή 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται 
στην ειδική πρόσκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, και η κατακύρωση ,με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον 
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη 
προσφορά. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται. 

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.  

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο Ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις υποχρεώσεις του που 
απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, 
που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς 
διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο 
Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του ν.4412/2016. 

   
ΑΡΘΡΟ 18ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ & ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την 31/7/2020 και σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 
2.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Η τροποποίηση της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω πραγματοποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέου 
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συμφωνητικού (σύμβασης).Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι κατά τα λοιπά, 
ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση 
(ενδεικτικά σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη οχήματος), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, ,ε την οποία συναινεί στην τροποποίηση δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων, όπως 
αντικατάσταση οχήματος (βασικού ή εφεδρικού) αντικατάσταση οδηγού/συνοδού, αλλαγή στοιχείων 
του ιδρύματος, μικρή αλλαγή μεταφερόμενων ατόμων  ΑμεΑ ή τροποποιήσεων που δεν επιφέρουν 
μεταβολή στο συμβατικό τίμημα, δεν απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (‘αρθρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
-σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει  η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη. 
-παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
-έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
-εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρέσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
4. Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί τη δυνατότατα διακοπής της σύμβασης , κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της λόγω κατάργησης δρομολογίου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση διακοπής 
της σύμβασης, λόγω κατάργησης δρομολογίου/-ίων, εφαρμόζονται τα σχετικώς οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις της ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών. 
5. 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 υπηρεισών τα 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. 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 19ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 

 
Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία, 

θα γίνεται ανά μήνα από τον/την Πρόεδρο ή  Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας Διακήρυξης 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/ην αρμόδιο/α  Πρόεδρο ή διευθυντή/ντρια του  Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας Διακήρυξης από την Δ/νση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

           
         Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες  
         Κυρώσεις των άρθρων  200επ. του Ν. 4412/2016.  

 
Η πραγματοποίηση της προμήθειας των υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει 
να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 
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ΑΡΘΡΟ 20ο 
ΚΗΡΥΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή 
τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 
Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου ή 
Διευθυντή/ντριας του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας,  
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

 
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 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 μαθητών 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 
μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
 

Άρθρο 21ο  
ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 

ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του Παραρτήματος Β (λόγοι αποκλεισμού) 
της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 
Στις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά, μειοδότη της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του 
προτείνει να αναλάβει αυτός την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλλει.  

 
Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και 
συνοδών των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, με 
άλλον, ο οποίος πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την παρούσα και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το πράξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η Περιφέρεια Αττικής 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να απευθυνθεί στον επόμενο μειοδότη κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.      

 
 

Άρθρο 22ο  
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

1. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες σε επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
 
α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της τιμής του ημερήσιου δρομολογίου έως 5% 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το 

πρωί. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από 

τεκμηριωμένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωσης της τιμής του δρομολογίου έως 10%, σε μηνιαία 

βάση 
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 
 

 
Οι ως άνω ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

 
2. 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.  
3. Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον 
ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
4. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της 
ένωσης. 
5. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, 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. 
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6. 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 σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών 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 
μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κυρίως παραβίαση σήματος stop, φωτεινού σηματοδότη, 

ορίου ταχύτητας) 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

1. Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 
συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από 
κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης 
των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν 
για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 
χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
2. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
αναλόγως, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως 
αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην 
οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και 
αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη 
της σχετικής απόφασης. 
3. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα 
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο 
από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους 
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσης.  
4. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή 

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου 
Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ο/η τελευταίος/α, αφού ελέγξει την ακρίβεια 
των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή 
των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 
 

 
ΑΡΘΡΟ 23ο 
ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ   

 
Κάθε ενδιαφερόμενος, που θεωρεί ότι θίγεται, κατά την κρίση του, από πράξη της Αναθέτουσας   
Αρχής, δικαιούται να ασκήσει ένσταση: 
 Κατά της Διακήρυξης, υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του χρονικού 

διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ μέχρι την καταληκτική 
ημερομηνία υποβολής των προσφορών.  

 Κατά πράξης ή παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής, εντός προθεσμίας πέντε (5) ημερών από 
την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη 
συντέλεση της παράλειψης.  
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Επισημαίνεται ότι: 

 Η αξιολόγηση των ενστάσεων από την αρμόδια Επιτροπή ολοκληρώνεται εντός πέντε (5) 
εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση σε αυτήν της ένστασης και την πλήρη πρόσβαση στα 
αρχεία του διαγωνισμού. Ειδικά στις περιπτώσεις ενστάσεων κατά διακήρυξης η αξιολόγηση των 
ενστάσεων ολοκληρώνεται πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

 Η Αναθέτουσα Αρχή αποφαίνεται επί των Πρακτικών εντός προθεσμίας  δέκα (10) εργασίμων 
ημερών από την κοινοποίηση των σχετικών πρακτικών. 

 Οι ως άνω προθεσμίες παρατείνονται αναλόγως σε περίπτωση που ζητηθούν διευκρινίσεις ή 
συμπληρώσεις ή απαιτείται επιβεβαίωση στοιχείων κατά τις κείμενες διατάξεις.  

 Τυχόν υπέρβαση των ως άνω προθεσμιών δεν συνεπάγεται ακυρότητα της διαδικασίας. 
 

       Οι ενστάσεις υποβάλλονται στη Διεύθυνση Οικονομικών Περιφερειακής Ενότητας Δυτικής 
Αττικής της Περιφέρειας Αττικής (Ηρώων Πολυτεχνείου 78, Ελευσίνα) και  εξετάζονται από την 
Τριμελή Γνωμοδοτική Επιτροπή Αξιολόγησης Ενστάσεων του ν. 4412/2016 των   Διαδικασιών 
Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων που διενεργεί η Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε. Δυτ. Αττικής της 
Περιφέρειας Αττικής. 

     Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της 
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο 
επιστρέφεται με πράξη της Αναθέτουσας Αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το 
αποφασίζον διοικητικό όργανο ήτοι την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής. 
   Η προθεσμία για την άσκηση της ένστασης του παρόντος άρθρου και η άσκησή της κωλύουν τη 
σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά , η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της 
διαγωνιστικής διαδικασίας. 
 Όποιος έχει έννομο συμφέρον , μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της 
πράξης ή της παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης 
της προηγούμενης παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας 
αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 18/1989(Α΄8). 
 Η άσκηση της ένστασης του παρόντος άρθρου αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των 
ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία 
άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή 
νομιμότητας.  
 Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η απόρριψη της ένστασης. Για το 
παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή 
παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας 
της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη 
της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό 
όργανο.  
 Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και 
Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω 
παραβόλου. 
 Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8).  

 
 

ΑΡΘΡΟ 24ο 
ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

(άρθρο 106 του Ν. 4412/2016) 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών Διαγωνισμών και Διαδικασιών 
Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής μπορεί να αποφασίσει τη ματαίωση των αποτελεσμάτων 
του διαγωνισμού: α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω 
απόρριψης όλων των προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή 
συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή β) 
στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου του προηγούμενου άρθρου της παρούσας διακήρυξης. 
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Ματαίωση της διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα, με ειδικώς 
αιτιολογημένη απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνώμη της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Διενέργειας/Αξιολόγησης των Αποτελεσμάτων Συνοπτικών 
Διαγωνισμών και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε. Δυτικής Αττικής, στις ακόλουθες 
περιπτώσεις: 
i) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης, ii) αν οι οικονομικές και τεχνικές 
παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του 
συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον οποίο 
προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο, iii) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική 
εκτέλεση της σύμβασης, iv) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική 
άποψη, v) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97 του N. 4412/2016, και vi) για άλλους 
επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος, όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 
περιβάλλοντος. 
 
Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 
Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής μπορεί, μετά από γνώμη της Τριμελούς Γνωμοδοτικής 
Επιτροπής, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να 
αποφασίσει την επανάληψη της από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη. 
 
Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις ανωτέρω 
παραγράφους, η αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για 
ολόκληρο το αντικείμενο της σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το 
εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται η κατάθεση τέτοιων προσφορών. 
 
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Αττικής διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη της 
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής, να αποφασίσει, παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας 
σύναψης, και την επανάληψη οποιοσδήποτε φάσης της διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη 
των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης ή του διαλόγου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στα άρθρα 29 ή 32 του Ν. 4412/2016, εφόσον πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των 
άρθρων αυτών.  
 
Η υποβολή μόνο μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της διαδικασίας του 
διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 117 του Ν. 4412/2016. 
 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 25ο 
ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

(άρθρο 20 του Ν. 4412/2016) 
 

Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, με αντίστοιχη 
έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ήτοι η Βεβαίωση πραγματοποίησης 
δρομολογίου/γίων από τον/την Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοιννικής Φροντίδας της παρούσας διακήρυξης . 

- Τιμολόγιο του αναδόχου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).  
 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 
-για τις ημέρες που δεν λειτουργεί ο εν λόγω Πιστοποιημένος Φορέας, κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου με τον/την Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας διακήρυξης.  
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-για τις ημέρες που δεν προσέρχονται τα άτομα ΑμεΑ στον Πιστοποιημένο Φορέα για οποιοδήποτε 
λόγο (πχ. απεργία εκπαιδευτικών), κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον/την Πρόεδρο ή 
Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της 
παρούσας διακήρυξης.  
-στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον ο 
Πιστοποιημένος Φορέας παραμείνει κλειστός με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
Όταν δεν πραγματοποιηθεί /ούν δρομολόγιο/ια από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται με βάση την οικονομικλη 
προσφορά τους. 

 
       Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ. 

.   
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 06072 και ΚΑΕ 0829. 

 

 

 
ΑΡΘΡΟ 26 ο 

ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 

Η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να αναφέρει στην προσφορά του το τμήμα (ποσοστό) της 
σύμβασης που προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους 
υπεργολάβους που προτείνει, συμπληρώνοντας το Μέρος ΙΙ.Δ [Πληροφορίες σχετικά με 
υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας ]του 
συνημμένου ΤΕΥΔ. 

 
 Σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 131 του Ν. 4412/2016, όταν ο προσφέρων προτίθεται να 
αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα (ποσοστό) της σύμβασης που ξεπερνάει το 30%, τότε 
υποβάλλει υποχρεωτικά χωριστό/ά ΤΕΥΔ όπου παρατίθενται οι πληροφορίες που απαιτούνται 
σύμφωνα με τις ενότητες Α ,  Β και Γ του Μέρους ΙΙΙ του ΤΕΥΔ για καθέναν από τον/τους 
υπεργολάβο/ους, προκειμένου να επαληθευτεί η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των 
άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016. Επισημαίνεται πως όταν από την ως άνω επαλήθευση 
προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού, τότε η Αρχή απαιτεί από τον προσφέροντα να τον/ 
τους  αντικαταστήσει. 
1.Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης 
της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων 
της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου 
αναδόχου.  

2.Κατά την υπογραφή της σύμβασης ο κύριος ανάδοχος υποχρεούται να αναφέρει στην αναθέτουσα 
αρχή το όνομα, τα στοιχεία επικοινωνίας και τους νόμιμους εκπροσώπους των υπεργολάβων του, οι 
οποίοι συμμετέχουν στην εκτέλεση αυτής, εφόσον είναι γνωστά τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. 
Επιπλέον, υποχρεούται να γνωστοποιεί στην αναθέτουσα αρχή κάθε αλλαγή των πληροφοριών 
αυτών, κατά τη διάρκεια της σύμβασης, καθώς και τις απαιτούμενες πληροφορίες σχετικά με κάθε 
νέο υπεργολάβο, τον οποίο ο κύριος ανάδοχος χρησιμοποιεί εν συνεχεία στην εν λόγω σύμβαση, 
προσκομίζοντας τα σχετικά συμφωνητικά/δηλώσεις συνεργασίας. Σε περίπτωση διακοπής της 
συνεργασίας του Αναδόχου με υπεργολάβο/ υπεργολάβους της σύμβασης, αυτός υποχρεούται σε 
άμεση γνωστοποίηση της διακοπής αυτής στην αναθέτουσα αρχή, οφείλει δε να διασφαλίσει την 
ομαλή εκτέλεση του τμήματος/ των τμημάτων της σύμβασης είτε από τον ίδιο, είτε από νέο 
υπεργολάβο τον οποίο θα γνωστοποιήσει στην αναθέτουσα αρχή κατά την ως άνω διαδικασία. Σε 
περίπτωση που ο ανάδοχος έχει στηριχθεί στις ικανότητες του υπεργολάβου όσον αφορά στην 
τεχνική και επαγγελματική ικανότητα σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης, προβλέπονται στο 
σημείο αυτό όροι σχετικά με τη διαδικασία και τις προϋποθέσεις αντικατάστασης του.  

3.Η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, 
όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 2  και με τα αποδεικτικά μέσα του άρθρου 13 της παρούσας 
διακήρυξης, εφόσον το(α) τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να 
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αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά το ποσοστό του τριάντα τοις 
εκατό (30%) της συνολικής αξίας της σύμβασης. Επιπλέον, προκειμένου να μην αθετούνται οι 
υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016, δύναται να επαληθεύσει τους ως άνω 
λόγους και για τμήμα ή τμήματα της σύμβασης που υπολείπονται του ως άνω ποσοστού.  

Όταν από την ως άνω επαλήθευση προκύπτει ότι συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού απαιτεί ή δύναται 
να απαιτήσει την αντικατάστασή του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στις παρ. 5 και 6 του άρθρου 
131 του ν. 4412/2016.  

Η αναθέτουσα αρχή δεν καταβάλει απευθείας στον υπεργολάβο την αμοιβή του για την 
εκτέλεση υπηρεσίας δυνάμει σύμβασης υπεργολαβίας με τον ανάδοχο. 

 
 
 

ΑΡΘΡΟ 27ο 
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του 
ν.4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου.  

 
ΑΡΘΡΟ 28ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει 
τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του 
ν. 4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 όπως ισχύει και ως εκ τούτου, θα 
έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση 
του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

δ)εφόσον συντρέχει η περίπτωση της παρ.5 ή της παρ.7 του άρθρου 68 του 
ν.3863/2010(ΦΕΚ115/τ.Α/2010).  

Επίσης η σύμβαση μπορεί να διακοπεί σε περίπτωση κατάργησης υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε 
άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής. 

 
ΑΡΘΡΟ 29ο 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Ο/οι ανάδοχος/ανάδοχοι  μπορεί/μπορούν κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος 
του/τους κυρώσεις, κατ’ εφαρμογή των άρθρων 203,206,208,207,213,218,219 και 220 του 
ν.4412/2016 , καθώς και κατ’ εφαρμογή των συμβατικών όρων να ασκήσει προσφυγή για λόγους 
νομιμότητας και ουσίας ενώπιον του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση μέσα σε ανατρεπτική 
προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία της κοινοποίησης ή της πλήρους γνώσης της 
σχετικής απόφασης. Η εμπρόθεσμη άσκηση της προσφυγής αναστέλλει τις επιβαλλόμενες κυρώσεις 
. Επί της προσφυγής αποφασίζει  το αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο, ύστερα από γνωμοδότηση του 
προβλεπόμενου στις περιπτώσεις β΄ και δ΄ της παραγράφου 11 του άρθρου 221  οργάνου εντός 
προθεσμίας τριάντα (30) ημερών από την άσκησή της , άλλως θεωρείται ως σιωπηρώς 
απορριφθείσα. Κατά της απόφασης αυτής δεν χωρεί η άσκηση άλλης οποιασδήποτε φύσης 
διοικητικής προσφυγής. Αν κατά  της απόφασης που επιβάλλει κυρώσεις δεν ασκηθεί εμπρόθεσμα 
η προσφυγή ή αν απορριφθεί αυτή από το αποφαινόμενο αρμοδίως όργανο, η απόφαση καθίσταται 
οριστική. Αν ασκηθεί εμπρόθεσμα προσφυγή ,αναστέλλονται οι συνέπειες της απόφασης μέχρι να 
οριστικοποιηθεί. 

 
ΑΡΘΡΟ  30ο 
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ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ 

  Το πλήρες κείμενο της παρούσας διακήρυξης μαζί με τα Παραρτήματά της δημοσιεύεται: 
 στο δικτυακό τόπο του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.) στην ηλεκτρονική διεύθυνση, www.promitheus.gov.gr, σύμφωνα με το άρθρο 66 
του ν. 4412/2016, 

 στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αττικής www.patt.gov.gr, στην διαδρομή: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ► 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ ► ΔΙΑΚΗΡΥΞΕΙΣ/ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ. 

Η παρούσα Διακήρυξη μαζί με τα Παραρτήματά της σε μορφή pdf, το ΤΕΥΔ ,η  υπεύθυνη δήλωση 
και το ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ σε μορφή doc, καθώς και τυχόν συμπληρωματικές 
πληροφορίες και διευκρινίσεις που θα παρασχεθούν από την Αναθέτουσα Αρχή  , θα αναρτηθούν 
και στον δικτυακό τόπο της Αρχής.   

 
ΑΡΘΡΟ 31ο 

ΔΙΚΑΙΟ-ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ 
 

Η παρούσα Διακήρυξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του/των ΑΝΑΔΟΧΟΥ/ΑΝΑΔΟΧΩΝ , η οποία θα 
αφορά την εκτέλεση, την εφαρμογή ή γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από 
τα εδρεύοντα στον Πειραιά αρμόδια Δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε 
προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική 
διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών 
καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

      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.   

 
Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωσή του έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε περίπτωση 
καταργήσεως υπηρεσιών ή υπαγωγής τους σε άλλο φορέα εκτός της Περιφέρειας Αττικής, ή 
για οποιοδήποτε άλλο λόγο εκλείψει ολικώς ή μερικώς η ανάγκη προμήθειας – παροχής 
υπηρεσιών του αναδόχου που αφορά την παρούσα Διακήρυξη, οπότε στην περίπτωση αυτή η 
παροχή των συγκεκριμένων προμηθειών –υπηρεσιών διακόπτεται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, μετά από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. 
 
 
Για ό,τι δεν προβλέπεται από την παρούσα διακήρυξη, εφαρμόζονται οι περί προμηθειών του       
Δημοσίου διατάξεις, όπως ισχύουν κάθε φορά.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ 
 

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 
1) ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

2) ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
 

 
 

1.- Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τα άτομα ΑμεΑ μπροστά  από τον τόπο διαμονής τους  ή από 
συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης, εάν η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή, ύστερα από σχετική 
εισήγησης του/της Προέδρου ή του/της Δ/ντή/ντριας του προαναφερόμενου Πιστοποιημένου Φορέα του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.  

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

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. 
 
Όταν η προσέγγιση στο σχολείο δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, το σχολικό θα πλησιάζει όσο 
γίνεται πιο κοντά στο σχολείο και οι μαθητές θα μεταφέρονται πεζή στο σχολείο με ευθύνη του αναδόχου.   
 
Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

   β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται 
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε 
περίπτωση διακοπής της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 

   γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του διευθυντή του 
εκάστοτε σχολείου προς τη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση αυτού από την τελευταία.  

2.- 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 έγκαιρη 
έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως 
προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων 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 με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του 
οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στον φορέα. Ο χρόνος 
αναμονής των ατόμων ΑμεΑ στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 
έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και κυρίως, η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των ατόμων ΑμεΑ. 

γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να 
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των 
μαθημάτων. 

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 ΑμεΑ. 

ε. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει τα δρομολόγια που του έχουν ανατεθεί, με 
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υπαιτιότητά του, τότε αυτό συνεπάγεται τις προβλεπόμενες κυρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση 
καθυστέρησης στην αναχώρηση του λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο 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. 

3.-Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α. 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 ΑμεΑ, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία 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/ντια του φορέα. 

 β. 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 ότι θα 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. 

4.-Προσωπικό του αναδόχου: 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τη 
συνοδό και τα μεταφερόμενα άτομα ΑμεΑ.  

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 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 των ατόμων ΑμεΑ. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την 
ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής 
για 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. 

5.-Τροποποιήσεις/ καταργήσεις δρομολογίων: 

α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί 
άνευ αντιρρήσεως εφόσον δεν μεταβάλλεται το συμβατικό τίμημα  

  
 

β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

γ. Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί τη διακοπή του/των εν λόγω δρομολογίου/ων κατόπιν σχετικής 
επιβεβαίωσης από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου και η Περιφέρεια Αττικής να αποφασίσει σχετικά.  

6.- Οδηγοί-Συνοδοί 

α. Οι οδηγοί και οι συνοδοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου 
οριζόμενες προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.)
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ τ. Β 4217/26-9-2018). 

β. Ο/Η Πρόεδρος ή Δ/ντής/ντρια του φορέα έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή 
συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με 
μαθητές, εκπαιδευτικούς ή γονείς, εφόσον τούτο καταγγελθεί έγγραφα και τεκμηριωμένα. Στην 





 

- 42 - 

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. 

γ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 
ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να 
λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 
ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα 
πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να 
γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις 
καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς. 

 Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 
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. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την 
κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση 

δ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον/την 
Πρόεδρο ή διευθυντή/ντρια του φορέα, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο 
σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό. 

7. Εκτέλεση δρομολογίων  

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 ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 
αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, 
επίσης τους γονείς των ατόμων ΑμεΑ που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 
 
Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων από τον 
ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές, καθώς και η απαίτηση 
καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 
 
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.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμεΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» από 
1/9/2019 έως 31/7/2020 

A/A 
Περιφερειακ

ή Ενότητα  Δήμος 
Εξυπηρετούμενος 

Φορέας 
Περιγραφή 

Δρομολογίου 

Σύνολο 
Έμφορτ

ων 
Χιλιομέ

τρων 

Αριθμός 
Μεταφερό

μενων 
Ατόμων 

Τύπος 
Μεταφορικ
ού Μέσου 

Ένδειξη 
Συνοδού 

Ειδικά 
Διαμορφω

μένο 
Όχημα 

Αριθμός 
Αναπηρικώ

ν 
Αμαξιδίων 

Ώρα 
Άφιξης 

στις 
εγκαταστ

άσεις 
του 

Συλλόγο
υ 

Ώρα 
Αναχώρη
σης από 

τις 
εγκαταστ

άσεις 
του 

Συλλόγο
υ 

 
Προτεινόμεν
ο Ημερήσιο 

Κόστος 
(χωρίς ΦΠΑ) 

 
Προϋπολογιζ

όμενο 
Κόστος 228 

ημερών 
(χωρίς ΦΠΑ) 

1 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & 

ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-

ΝΕΑ ΖΩΗ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥΑ

ΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ 
ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ–

ΣΥΛΛΟΓΟΣ 
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

(ΙΑΚΧΟΥ 19, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

23,5 7 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο 

ΝΑΙ ΟΧΙ - 7:00 16:00 140,00 31.920,00   

2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & 

ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

ΒΛΥΧΑΔΑ Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΥ – 
ΜΑΓΟΥΛΑ – 

ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ –
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 
(ΙΑΚΧΟΥ 19, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

20,5 7 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡΕΙ
Ο 

ΝΑΙ ΟΧΙ - 7:00 16:00 120,00 27.360,00 

             

Συνολικό 
Κόστος 228 

ημερών 
χωρίς ΦΠΑ 

59.280,00 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 
 

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗΣ – ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ  - 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

 
 

Η κατακύρωση θα γίνει στον προσφέροντα με τη χαμηλότερη ημερήσια  προσφορά μη 
συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για έκαστο δρομολόγιο, όπως αυτά  περιγράφονται στο Παράρτημα 
Γ’, εφόσον καλύπτονται οι τεχνικές προδιαγραφές και οι όροι της Διακήρυξης. 

 
 
 
 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ' 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
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ΠΙΝΑΚΑΣ: ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΑμεΑ του ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΓΟΝΕΩΝ & ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» από 1/9/2019 έως 31/7/2020 

  

A/A 
Περιφερειακ

ή Ενότητα  Δήμος 
Εξυπηρετούμενα 

Σχολεία 
Περιγραφή 

Δρομολογίου 

Σύν
ολο 
Έμφ
ορτ
ων 
Χιλι
ομέτ
ρων 

Αριθμ
ός 

Μαθη
τών 

Τύπος 
Μεταφο

ρικού 
Μέσου 

Ένδειξη 
Συνοδο

ύ 

Ειδικά 
Διαμορ
φωμένο 
Όχημα 

Αριθμός 
Αναπηρι

κών 
Αμαξιδί

ων 

Ώρα 
Άφιξης 

στο 
Σχολείο 

Ώρα 
Αναχώρ

ησης 
από το 
Σχολείο 

 
Προτεινό

μενο 
Ημερήσιο 

Κόστος 
για 

διαπραγμ
άτευση  

 
Προϋπολο
γιζόμενο 
Κόστος 

228 
ημερών 

ΑΝΑΔΟΧΟΣ 
Προσφορά
-Ημερήσιο 

κόστος 
χωρίς ΦΠΑ 

1 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & 

ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

ΤΖΑΒΕΡΔΕΛΛΑ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-ΝΕ 

ΖΩΗ 
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΥ-
ΑΣΠΡΟΠΥΡΓΟΣ-

ΑΝΩ ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ –
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 
(ΙΑΚΧΟΥ 19, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

23,5 7 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ - 7:00 16:00 140,00 
31.920,00 

€   

2 
ΔΥΤΙΚΗΣ 
ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ 

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΓΟΝΕΩΝ 
& ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ & 

ΦΙΛΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ 
ΠΑΙΔΙΩΝ & ΝΕΩΝ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 

ΒΛΥΧΑΔΑ Ν. 
ΠΕΡΑΜΟΥ – 

ΜΑΓΟΥΛΑ – ΑΝΩ 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ – 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ –
ΣΥΛΛΟΓΟΣ 

«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» 
(ΙΑΚΧΟΥ 19, 
ΕΛΕΥΣΙΝΑ) 

20,5 7 
ΜΙΚΡΟ 

ΛΕΩΦΟΡ
ΕΙΟ 

ΝΑΙ ΟΧΙ - 7:00 16:00 120,00 27.360,00    
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ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  
 
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ………………………  
Δ/ΝΣΗ: ……………….., Τ.Κ. …………  
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ …………………………………………  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟ (ΣΕ ΕΥΡΩ) ………………..  
ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ:  
 
ΠΡΟΣ 
Περιφέρεια Αττικής/Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής 
Διεύθυνση Οικονομικών Π.Ε.Δ.Α. 
Τμήμα Προμηθειών 
Ηρ. Πολυτεχνείου 78 
Ελευσίνα 19200  
  
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα και 
ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του ποσού των 
ευρώ……………………………………………………………………….. υπέρ του:   
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..............................,  ΑΦΜ: 
................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή (ii) [σε περίπτωση νομικού 
προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
.......................………………………………….. ή (iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των 
φυσικών / νομικών προσώπων α) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) 
................... β) (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ: ...................... (διεύθυνση) .................. 
(συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως 
αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή 
κοινοπραξίας,  
για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης “(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την 
(αριθμό/ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.  
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς καμία από 
μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης 
σας μέσα σε 5 ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας.  
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ...............   
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον 
πάγιο τέλος χαρτοσήμου.  
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί, συνυπολογίζοντας 
και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχουμε το δικαίωμα να 
εκδίδουμε.  

 
 
 
 
 
 

(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε’ 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄ 
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 
 
 

 
 

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

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα2  και τη διαδικασία 

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

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ 
αναθέτοντα φορέα (αφ) 
- Ονομασία: [Περιφερειακή Ενότητα Δυτικής Αττικής] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5002] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Ηρώων Πολυτεχνείου 78 - 
Ελευσίνα] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Δ/νση Οικονομικών / Τμήμα Προμηθειών] 
- Τηλέφωνο: [213 2047 009] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [afragiadaki@patt.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [www.patt.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 
σχετικού CPV [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ  για την ανάθεση 
υπηρεσιών ανάθεση υπηρεσιών Μεταφοράς Ατόμων με Αναπηρία (ΑμεΑ), σύμφωνα με 
το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/Α΄/2017), για τη χρονική περίοδο φοίτησής 
τους-Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020-από τον τόπο διαμονής τους στις 
εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με 
διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και προϋπολογισμού  73.507,20€ συμπεριλαμβανομένου 
ΦΠΑ 24%   
 CPV: 60100000-9 

 
  

 Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [……] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Προμήθεια] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν 
υπάρχει): [……] 

 
ΟΛΕΣ  ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ  ΤΟΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 
 

                                        
2 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: Απάντηση: 

 
Πλήρης Επωνυμία: 

 

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

 

Ταχυδρομική διεύθυνση:  
Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 
 
Τηλέφωνο: 
 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

…………………………………………….. 
 
…………………………………………….. 
 
.……………………………………………. 
 
…………………………………………….. 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 
Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, 
μικρή ή μεσαία επιχείρηση1; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατά 
αποκλειστικότητα, του άρθρου 20: ο 
οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 
εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 ή 
προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 
πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 
απασχόλησης; 
Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό 
των εργαζομένων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων εργαζομένων; 
Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 
κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 
αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 
ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

 
[…………. ] Ναι/ Όχι 

 
 
 
 
 

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

[…...............] 
 

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

[…………] Ναι 
 

[…………] Όχι 
 

[………....] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, 
όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος 
V κατά περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση 
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου 
ή του πιστοποιητικού και τον σχετικό 
αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

 
 
 
 
 
 
 
α) …………………………………..….….. 
…………………………………………….. 
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πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, 
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογο1: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει 
όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση 
ΜΟΝΟ εφόσον αυτό απαιτείται στη 
σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση 
να προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και 
φόρων ή να παράσχει πληροφορίες που θα 
δίνουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα 
αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει 
απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική 
βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 
μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

δ) […………….] Ναι/ Όχι 
 
 
 
 
 
 
 

ε) [………..…..] Ναι/ Όχι 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
[…………………………………………… 
…………………………………………….] 
 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 
από κοινού με άλλους1; 

 
[………………] Ναι/ Όχι 

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

 
α) …………………………………………….. 
…………………………………………..……
………………………………………...... 
 
β) …………………………………………….. 
…………………………………………..……
………………………………………….. 
 
γ) ………………………………………….. 
…………………………………………..……
………………………………………….. 
 

Τμήματα Απάντηση: 
Κατά περίπτωση, αναφορά του 
τμήματος  ή των τμημάτων για τα οποία 
ο οικονομικός φορέας επιθυμεί να 
υποβάλει προσφορά. 

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

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

 

 
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα 

 

 
Ταχυδρομική διεύθυνση: 

 

 
Τηλέφωνο: 

 

 
Ηλ. ταχυδρομείο: 

 

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

 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ1  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV 
και στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 
καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

 
 

[……………….]Ναι/Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις 
ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από τους 
σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους εκπροσώπους 
αυτών.  
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες, 
είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον 
έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι 
τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο οικονομικός 
φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τα μέρη IV και 
V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

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

οικονομικός φορέας  
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 
ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 
 
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 
αναθέσει οποιοδήποτε μέρος της 
σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή 
υπεργολαβίας; 

 
[………………….]Ναι/Όχι 

 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των 
προτεινόμενων υπεργολάβων και το 
ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 
εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  
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προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 
υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 
παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 
παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β 
του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων).  

 
Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες1 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση1 

2. δωροδοκία1,1 

3. απάτη1· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες1· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 
τρομοκρατίας1· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων1. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 
καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική 
απόφαση εις βάρος του οικονομικού 
φορέα ή οποιουδήποτε προσώπου1 το 
οποίο είναι μέλος του διοικητικού, 
διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν 
από τους λόγους που παρατίθενται 
ανωτέρω (σημεία 1-6), ή καταδικαστική 
απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει 
οριστεί απευθείας περίοδος αποκλεισμού 
που εξακολουθεί να ισχύει;  

 
[…………………] Ναι/Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
……………………………………..……… 
…………………………………….….…… 
......................................................…..1 
 

Εάν ναι, αναφέρετε1: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής 
απόφασης προσδιορίζοντας ποιο από τα 
σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους 
λόγους της καταδίκης, 
 
β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 
 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 
καταδικαστική απόφαση: 

 
α) Ημερομηνία:…………………………..,  
σημείο-(-α): ………….…………………..,  
λόγος(-οι):………………………..………,    
 
 
β) ……………………………………….. 
 
 
γ) Διάρκεια της περιόδου 
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 αποκλεισμού [………………………...…] 
 και σχετικό(-ά) σημείο(-α) […………….] 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 
…………………………………………….. 
………………………………………….…. 
…………………………………………..1 
 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που 
να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά 
την ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 
(«αυτοκάθαρση»)1; 

 
 

[………………….] Ναι/Όχι 

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν1: 

 

 
 

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

ασφάλισης: 
Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει 
όλες τις υποχρεώσεις του όσον αφορά 
την πληρωμή φόρων ή εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης1, στην Ελλάδα και 
στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

 
 

[…………………] Ναι/Όχι 

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

ΦΟΡΟΙ 
 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 
ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 
α)[…………..……]· 

 
β)[……………...…] 

 
γ.1) […….] Ναι/Όχι 
[………….] Ναι/Όχι 

 
[………………..…]· 

 
[……………..……]· 

 
 

γ.2)[………...……]· 
 
 
 
 
 
δ) [………] Ναι/Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 

 
α)[……………….…]· 

 
β)[………………..…] 

 
γ.1) […...…] Ναι/Όχι 
[…………...] Ναι/Όχι 

 
[……………………]· 

 
[……………………]· 

 
 

γ.2)[…………….…]· 
 

 
 
 
 
δ) [………..] Ναι/Όχι 

Εάν ναι, να 
αναφερθούν 
λεπτομερείς 
πληροφορίες 
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[………………...…] [……………….……] 
  

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): 1 
……………………….……………………. 
…………………………………………..… 
……………………………………….……. 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 
αφερεγγυότητα, σύγκρουση 
συμφερόντων ή επαγγελματικό 
παράπτωμα 

Απάντηση: 

[] Ναι [] Όχι Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους 
τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικού 
και εργατικού δικαίου3; 

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

 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

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

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 
κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια 
επιλογής; 

[………………..] Ναι/Όχι 

 
Α: Καταλληλότητα 

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

Καταλληλότητα Απάντηση 
 
1) Ο οικονομικός φορέας είναι 
εγγεγραμμένος στα σχετικά 
επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που 
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 
εγκατάστασής1; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

  

                                        
3 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα 
έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης 
ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να 
προσκομίσει πιστοποιητικά που έχουν 
εκδοθεί από ανεξάρτητους οργανισμούς 
που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα 
πρότυπα διασφάλισης ποιότητας, 
συμπεριλαμβανομένης της 
προσβασιμότητας για άτομα με ειδικές 
ανάγκες; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και 
διευκρινίστε ποια άλλα αποδεικτικά μέσα 
μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά 
το σύστημα διασφάλισης ποιότητας: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 
μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση 
σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 
καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που 
αναφέρονται_, εκτός εάν : 
 α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά δικαιολογητικά 
απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 
δωρεάν_. 
 β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της 
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου 
να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στ... [να 
προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, 
παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
 Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
1 
 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 
(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

1 Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 

1 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 
μειονεκτούντων ατόμων. 

1 Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

1 Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 

1  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 
σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 
στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 
εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 
εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες 
ικανότητες.” 
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1 Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 
42). 

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

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

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

1 Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 
για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 
περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 
της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

1 Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 
σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 
την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
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1 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 
εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 
λήφθηκαν.  

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

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

1 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

1 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 
ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 
Παράρτημα αυτό. 
 _ Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) 
μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 
 _ Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
 _ Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ 
μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι 
πληροφορίες αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους 
και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν 
υπερβαίνει τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 
οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 
10 εκατομμύρια ευρώ. 
 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 
απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
 _ Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία 
ή μειονεκτούντων ατόμων. 
 _ Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 
 _ Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
 _  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια 
που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην 
περίπτωση στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική 
επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων 
φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 
συγκεκριμένες ικανότητες.” 
 _ Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς 
λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
 _ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 
24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 
11.11.2008, σ. 42). 
 _ Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
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 _ Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην 
οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 
2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον 
ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 
3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και 
του Πρόσθετου σ΄ αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β 
αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
 _ Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
 _ Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης 
Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος 
αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως 
αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
 _ Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και 
του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 
3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 
δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
 _ Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου 
και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της 
εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση 
της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 
ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και 
καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες 
διατάξεις.". 
 _ Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης 
(Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων 
εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. 
τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
 _ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 _ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 _ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
 _ Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε 
διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της 
δυνατότητας κατά την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 
τελευταίο εδάφιο)  
 _ Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί 
(μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια 
των μέτρων που λήφθηκαν.  
 _ Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή 
του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν 
τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
 _ Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 
έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 
υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 
αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 
κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 
ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 
μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 
προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
 _ Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
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 _ Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς 
από ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται 
στο Παράρτημα αυτό. 
 _ Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
 _ Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες 
πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 
εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το 
πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την 
εν λόγω πρόσβαση. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄ 
ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε.Δ.Α. 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

 
 

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ………/2019 

 
«Ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τον τόπο διαμονής τους 
στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής 
Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με 
διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» (Ιάκχου 19, Ελευσίνα) και αντιστρόφως, για τη χρονική 
περίοδο φοίτησής τους-Σεπτέμβριο 2019 έως και Ιούλιο 2020»  

 
Στην Αθήνα σήμερα την ……………….., ημέρα ………………….. οι κάτωθι 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΄ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόμιμα από τον 
Αντιπεριφερειάρχη κ. ΧΡΗΣΤΟ ΚΑΡΑΜΑΝΟ δυνάμει της υπ’ αριθμ. οικ. 130459/2018 απόφασης 
της Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ 2780/Β/12-7-2018)  περί μεταβίβασης αρμοδιοτήτων σε 
Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Αττικής, όπως ισχύει, σε συνδυασμό με την αριθ. Οικ. 
48105/2017 προγενέστερη απόφαση της Περιφερειάρχη Αττικής  και αφετέρου  η εταιρεία 
………………………. με την επωνυμία «…………………………………..» που εδρεύει στην (περιοχή), 
(οδός, αριθμός), Τ.Κ. ……. τηλ. ………….., φαξ ……………., με Α.Φ.Μ. …………………………& 
Δ.Ο.Υ. ……………………..και εκπροσωπείται νόμιμα από τον/την κ. ………………………………., 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’ αριθμ. …………(ΑΔΑ:………) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και έχοντας υπόψη της αριθμ. πρωτ. ………(ΑΔΑ:……..) Απόφαση Ανάληψης 
Υποχρέωσης, (που καταχωρήθηκε με α/α ….. στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της 
ΥΔΕ) κατακυρώθηκε στον «…………………………..» (πλήρη στοιχεία) το αποτέλεσμα του 
Συνοπτικού Μειοδοτικού Διαγωνισμού (με αριθμ. διακήρυξης ……..), για την ανάθεση υπηρεσιών 
μεταφοράς ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του 
Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων 
Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο «ΕΥΡΥΝΟΜΗ» και 
αντιστρόφως, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους-1/9/2019 έως και Ι31/7/2020» στην τιμή της 
οικονομικής του προσφοράς ήτοι: 

 
 

Ύστερα από τα παραπάνω, οι συμβαλλόμενοι με την ιδιότητα που προαναφέρθηκε, υπογράφουν την 
σύμβαση αυτή με τους ακόλουθους όρους: 
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ΑΡΘΡΟ 1ο 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 
Αντικείμενο της παρούσας είναι η Μεταφορά ατόμων με αναπηρία (ΑμεΑ) από τον τόπο διαμονής τους στις εγκαταστάσεις του Πιστοποιημένου Φορέα 
του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας «Σύλλογος Γονέων Κηδεμόνων και Φίλων Αναπήρων Παιδιών και Νέων με διακριτικό τίτλο 
«ΕΥΡΥΝΟΜΗ» (Ιάκχου 19, Ελευσίνα) και αντιστρόφως, για τη χρονική περίοδο φοίτησής τους 1/9/2019 έως και 1/7/2020» 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 
 

Α/
Α 

Περιφε
ρειακή 
Ενότητ

α 

Δήμος 
Εξυπηρετο

ύμενα 
Σχολεία 

Περιγραφή 
Δρομολογί

ου 

Έμφο
ρτα 

Χιλιόμ
ετρα 

Προσ
φορό
τερο 
Μέσο 
Μετα
φορά

ς 

Ένδειξη 
Διαμορφ
ωμένου 
Οχήματο

ς 

Συν
οδό

ς  

Αριθ
μός 
Μαθ
ητών 

Ώρα 
Άφιξ
ης 

Ώρα 
αναχ
ώρησ

ης  

Προσφ
ερόμεν
η τιμή 
(χωρίς 
Φ.Π.Α.) 

Αριθμό
ς 

Δρομολ
ογίων 

Συνολικό 
Κόστος  
(χωρίς 
Φ.Π.Α.)  

               

Συνολικό Κόστος (χωρίς ΦΠΑ)  
ΦΠΑ 24%  

Συνολικό Κόστος συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ  
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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 

    

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
 

1.- Δρομολόγια - διαδρομές λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α. Κάθε όχημα θα παραλαμβάνει τα άτομα ΑμεΑ μπροστά  από τον τόπο διαμονής τους  ή από 
συγκεκριμένο τόπο συγκέντρωσης, εάν η πρόσβαση σε αυτόν είναι εφικτή, ύστερα από σχετική 
εισήγησης του/της Προέδρου ή του/της Δ/ντή/ντριας του προαναφερόμενου Πιστοποιημένου Φορέα του 
Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας.  

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

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. 
 
Όταν η προσέγγιση στο σχολείο δεν είναι εφικτή για οποιοδήποτε λόγο, το σχολικό θα πλησιάζει όσο 
γίνεται πιο κοντά στο σχολείο και οι μαθητές θα μεταφέρονται πεζή στο σχολείο με ευθύνη του αναδόχου.   
 
Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 

   β. Το δρομολόγιο του οχήματος θα τροποποιείται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή μετεγγράφονται 
μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής 
ύστερα από την αποστολή από τον διευθυντή του εκάστοτε σχολείου έγγραφου αιτήματος προς τη Δ/νση 
Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής. Η μη εκτέλεση της μεταφοράς δεν δικαιολογείται παρά μόνο σε 
περίπτωση διακοπής της οδικής γραμμής λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών και λοιπών απρόβλεπτων 
καταστάσεων (καταλήψεις οδοστρωμάτων κ.λπ.). 

   γ. Η ώρα άφιξης και αναχώρησης θα τροποποιείται κατόπιν έγγραφου αιτήματος του διευθυντή του 
εκάστοτε σχολείου προς τη Δ/νση Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής και έγκριση αυτού από την τελευταία.  

2.- 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 έγκαιρη 
έναρξη των μαθημάτων και η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. Τυχόν απόκλιση ως 
προς την ώρα άφιξης ή αναχώρησης των λεωφορείων 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 με τον τυχόν συνοδό. Σημειώνεται ότι η καθυστέρηση άφιξης του 
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οχήματος στην αφετηρία, δεν υποκαθίσταται με την έγκαιρη άφιξη του οχήματος στον φορέα. Ο χρόνος 
αναμονής των ατόμων ΑμεΑ στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστος δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει 
να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η 
έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και κυρίως, η ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των ατόμων ΑμεΑ. 

γ. Για την αναχώρηση από το σχολείο, μετά τη λήξη των μαθημάτων, κάθε όχημα πρέπει να 
βρίσκεται στον χώρο του σχολείου ή στον χώρο κατά τη ώρα που έχει συμφωνηθεί μετά την λήξη των 
μαθημάτων. 

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 ΑμεΑ. 

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 λεωφορείου από την αφετηρία, άφιξής του στο σχολείο 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. 

3.-Αντικατάσταση λεωφορείων και λοιπών οχημάτων: 

α. 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 ΑμεΑ, εκτός εάν έχει 
δηλώσει στην αρμόδια Υπηρεσία 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/ντια του φορέα. 

 β. 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 ότι θα 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. 

4.-Προσωπικό του αναδόχου: 

α. Απαγορεύεται η είσοδος και η παραμονή στα οχήματα κάθε προσώπου εκτός από τον οδηγό, τη 
συνοδό και τα μεταφερόμενα άτομα ΑμεΑ.  

β. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος 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 των ατόμων ΑμεΑ. 

γ. Σε περίπτωση έγγραφων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή εκτέλεση του 
δρομολογίου, που υποβάλλονται στον διευθυντή του σχολείου, ο τελευταίος, αφού ελέγξει την
ακρίβεια των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, ενημερώνει την Περιφέρεια Αττικής 
για 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. 

5.-Τροποποιήσεις/ καταργήσεις δρομολογίων: 

α. Σε περίπτωση που γίνει τροποποίηση δρομολογίου/γίων ο ανάδοχος υποχρεώνεται να την αποδεχτεί 
άνευ αντιρρήσεως εφόσον δεν μεταβάλλεται το συμβατικό τίμημα  
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β. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Περιφέρειας Αττικής, σε 
περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης των προβλεπόμενων δρομολογίων. 

γ. Σε περιπτώσεις μη εκτέλεσης του/των δρομολογίου/ων, χωρίς υπαιτιότητα του αναδόχου, ο 
ανάδοχος μπορεί να αιτηθεί τη διακοπή του/των εν λόγω δρομολογίου/ων κατόπιν σχετικής 
επιβεβαίωσης από τον Διευθυντή του οικείου σχολείου και η Περιφέρεια Αττικής να αποφασίσει σχετικά.  

6.- Οδηγοί-Συνοδοί 

α. Οι οδηγοί και οι συνοδοί των χρησιμοποιούμενων οχημάτων θα έχουν υποχρεωτικά τις εκ του νόμου 
οριζόμενες προϋποθέσεις (κατάλληλη επαγγελματική άδεια οδήγησης, προϋπηρεσία οδηγού κ.λ.π.)
και τις διατάξεις του άρθρου 10 της ΚΥΑ 50025/2018 (ΦΕΚ τ. Β 4217/26-9-2018). 

β. Ο/Η Πρόεδρος ή Δ/ντής/ντρια του φορέα έχει δικαίωμα να ζητήσει την αντικατάσταση οδηγού ή 
συνοδού, αν αυτός/ή παρουσιάσει δύστροπο χαρακτήρα, που έχει ως συνέπεια διαπληκτισμούς με 
μαθητές, εκπαιδευτικούς ή 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. 

γ. Ειδικά ορίζεται και τονίζεται ότι οι οδηγοί και οι συνοδοί των λεωφορείων οφείλουν να είναι ενδεδυμένοι 
ευπρεπώς και η συμπεριφορά τους προς τους μαθητές/μαθήτριες, τους εκπαιδευτικούς, τους γονείς 
κ.λ.π. να είναι ευγενική, ήρεμη και σοβαρή. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να 
λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από την συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 
ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα 
πρέπει να γίνονται γνωστά στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Δ/νση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να 
γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις 
καλές σχέσεις σχολείου – μαθητών – υπεύθυνων μεταφοράς. 

 Οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, 
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. Ειδικότερα για τους συνοδούς ΑΜΕΑ, αν από την 
κατάσταση του μεταφερομένου μαθητή υφίσταται ανάγκη, πρέπει να υπάρχει αντίστοιχη προϋπηρεσία 
σε παρόμοια θέση 

δ. Θα τηρείται δελτίο κίνησης για κάθε λεωφορείο, που θα υπογράφεται καθημερινά από τον/την 
Πρόεδρο ή διευθυντή/ντρια του φορέα, τον οδηγό και τον συνοδό, τόσο για την ώρα άφιξης στο 
σχολείο, όσο και αναχώρησης από αυτό. 

7. Εκτέλεση δρομολογίων  

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 ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε 
αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή, τον Δ/ντή της σχολικής μονάδας και, 
επίσης τους γονείς των ατόμων ΑμεΑ που μεταφέρει. Η ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από 
τις προβλεπόμενες από τη σύμβαση κυρώσεις. 
 
Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων από τον 
ανάδοχο σε άλλο πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές, καθώς και η απαίτηση 
καταβολής εισιτηρίου από τους μεταφερόμενους μαθητές. 
 
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.  

 
ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΤΙΜΗ 
 

Η παρούσα σύμβαση θα εκτελεστεί σύμφωνα με την Οικονομική προσφορά του αναδόχου 
ήτοι........................ 
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 ΑΡΘΡΟ 3ο 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

1.Η σύμβαση ισχύει και διαρκεί από την υπογραφή της και μέχρι την 31/7/2020 και σύμφωνα με τις 
Τεχνικές Προδιαγραφές, οι οποίες αναλυτικά περιγράφονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’. 
2.Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκεια της, χωρίς να απαιτείται νέα διαδικασία 
σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. Η τροποποίηση της σύμβασης, 
σύμφωνα με τα ανωτέρω πραγματοποιείται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της 
Περιφέρειας Αττικής και κοινοποίηση αυτής στον ανάδοχο, χωρίς να απαιτείται υπογραφή νέου 
συμφωνητικού (σύμβασης).Στην ανωτέρω απόφαση πρέπει να αναφέρεται ρητά ότι κατά τα λοιπά, 
ισχύουν οι όροι της αρχικής σύμβασης. Σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις, εφόσον 
συμφωνήσουν προς τούτο τα δυο συμβαλλόμενα μέρη, μπορεί να τροποποιείται η σύμβαση 
(ενδεικτικά σε περίπτωση αλλαγής ιδιοκτήτη οχήματος), ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου 
οργάνου. Η απόφαση της διοίκησης, ,ε την οποία συναινεί στην τροποποίηση δύναται να προσβληθεί 
από οποιονδήποτε έχει έννομο συμφέρον. Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις τροποποιήσεων, όπως 
αντικατάσταση οχήματος (βασικού ή εφεδρικού) αντικατάσταση οδηγού/συνοδού, αλλαγή στοιχείων 
του ιδρύματος, μικρή αλλαγή μεταφερόμενων ατόμων  ΑμεΑ ή τροποποιήσεων που δεν επιφέρουν 
μεταβολή στο συμβατικό τίμημα, δεν απαιτείται απόφαση του αρμοδίου οργάνου.  
3. Η σύμβαση θεωρείται ότι εκτελέστηκε (‘αρθρο 202 του Ν. 4412/2016) όταν συντρέχουν οι εξής 
προϋποθέσεις: 
-σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών αυτές παρασχέθηκαν στο σύνολό τους ή σε περίπτωση 
διαιρετής υπηρεσίας, το αντικείμενο που παραδόθηκε υπολείπεται του συμβατικού, κατά μέρος που 
κρίνεται ως ασήμαντο από το αρμόδιο όργανο και έχει παρέλθει  η καταληκτική ημερομηνία για την 
περαίωση της σύμβασης που έχει τεθεί στη διακήρυξη. 
-παραλήφθηκαν οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά οι υπηρεσίες που παραδόθηκαν. 
-έγινε αποπληρωμή του συμβατικού τιμήματος, αφού προηγουμένως επιβλήθηκαν κυρώσεις ή 
εκπτώσεις. 
-εκπληρώθηκαν και οι λοιπές συμβατικές υποχρεώσεις και από τα δυο συμβαλλόμενα μέρη και 
αποδεσμεύτηκαν οι σχετικές εγγυήσεις κατά τα προβλεπόμενα από τη σύμβαση. 
4. Η Περιφέρεια Αττικής διατηρεί τη δυνατότατα διακοπής της σύμβασης , κατά τη διάρκεια εκτέλεσης 
της λόγω κατάργησης δρομολογίου. Σε κάθε περίπτωση, εφαρμοστέες είναι οι σχετικές διατάξεις του 
Ν. 4412/2016 περί εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων γενικών υπηρεσιών. Στην περίπτωση διακοπής 
της σύμβασης, λόγω κατάργησης δρομολογίου/-ίων, εφαρμόζονται τα σχετικώς οριζόμενα στις οικείες 
διατάξεις της ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών. 
5. 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 τα 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. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ΑΡΘΡΟ 4Ο  

ΧΡΟΝΟΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
 

Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υπηρεσιών μεταφοράς των ατόμων με αναπηρία, 
θα γίνεται ανά μήνα από τον/την Πρόεδρο ή  Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του 
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Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας Διακήρυξης 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/ην αρμόδιο/α  Πρόεδρο ή διευθυντή/ντρια του  Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας Διακήρυξης από την Δ/νση Παιδείας της 
Περιφέρειας Αττικής. 

           
         Σε περίπτωση παρεκκλίσεων από τις τεχνικές προδιαγραφές θα επιβάλλονται και οι προβλεπόμενες  
         Κυρώσεις των άρθρων  200επ. του Ν. 4412/2016.  

 
Η πραγματοποίηση της προμήθειας των υπηρεσιών θα εκτελεστεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄ της παρούσας διακήρυξης. 
Επισημαίνεται ότι ο ανάδοχος κατά την παροχή των υπηρεσιών ή εντός εύλογης προθεσμίας, οφείλει 
να παραδώσει το πρωτότυπο τιμολόγιο στην Διεύθυνση Οικονομικών της Περιφερειακής Ενότητας 
Δυτικής Αττικής, μαζί με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά. 

 
ΑΡΘΡΟ 5ο  

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή της αξίας των υπηρεσιών στον ανάδοχο θα γίνεται τμηματικά κάθε μήνα, με αντίστοιχη 
έκδοση μηνιαίου τιμολογίου, μετά τον έλεγχο και την εκκαθάριση της δαπάνης, με την έκδοση 
χρηματικού εντάλματος πληρωμής στο όνομα του Αναδόχου, και υπό την προϋπόθεση της 
προηγούμενης προσκόμισης των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται 
από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 4412/2016, ήτοι: 

- Πρωτόκολλο οριστικής ποσοτικής και ποιοτικής παραλαβής ήτοι η Βεβαίωση πραγματοποίησης 
δρομολογίου/γίων από τον/την Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοιννικής Φροντίδας της παρούσας διακήρυξης . 

- Τιμολόγιο του αναδόχου παροχής υπηρεσιών για χρονικό διάστημα ενός μήνα. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα κατά την πληρωμή (όπου απαιτείται).  
 

Δεν καταβάλλεται αποζημίωση στους μεταφορείς: 
-για τις ημέρες που δεν λειτουργεί ο εν λόγω Πιστοποιημένος Φορέας, κατόπιν συνεννόησης του 
αναδόχου με τον/την Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού 
Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της παρούσας διακήρυξης.  
-για τις ημέρες που δεν προσέρχονται τα άτομα ΑμεΑ στον Πιστοποιημένο Φορέα για οποιοδήποτε 
λόγο (πχ. απεργία εκπαιδευτικών), κατόπιν συνεννόησης του αναδόχου με τον/την Πρόεδρο ή 
Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας της 
παρούσας διακήρυξης.  
-στις περιπτώσεις που δεν πραγματοποιηθούν δρομολόγια λόγω κακοκαιρίας, εφόσον ο 
Πιστοποιημένος Φορέας παραμείνει κλειστός με απόφαση του αρμοδίου οργάνου. 
Όταν δεν πραγματοποιηθεί /ούν δρομολόγιο/ια από υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 Η καταβολή της αποζημίωσης μεταφορικού έργου στους αναδόχους γίνεται με βάση την οικονομικλη 
προσφορά τους. 

 
       Οι νόμιμες κρατήσεις βαρύνουν τον ανάδοχο και υπολογίζονται αφού αφαιρεθεί ο ΦΠΑ. 

.   
Ο Φ.Π.Α. 24% βαρύνει την Περιφέρεια Αττικής.  

 
Η δαπάνη βαρύνει τον Ε.Φ. 06072 και ΚΑΕ 0829. 

 

 
 

ΑΡΘΡΟ 6ο  
ΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 
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Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση και από κάθε δικαίωμα που 
απορρέει από αυτήν, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 
οργάνου α) στην περίπτωση που δεν προσέλθει να υπογράψει το συμφωνητικό, μέσα στην 
προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόσκληση και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η 
εγγυητική επιστολή συμμετοχής β) εάν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν 
συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της αναθέτουσας αρχής, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή 
τις κείμενες διατάξεις και γ) εάν υπερβεί υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, 
λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

 
Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του/της Προέδρου ή 
Διευθυντή/ντριας του Πιστοποιημένου Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας,  
κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας Αττικής. 

 
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 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 μαθητών 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 
μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όταν αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας 
 
Ο ανάδοχος δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α. Η σύμβαση δεν υπογράφηκε με ευθύνη της Περιφέρειας Αττικής. 
 β. Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 
 

Στον ανάδοχο που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, επιβάλλεται, με 
απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο 
υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, ολική κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης της σύμβασης. 

Επιπλέον, μπορεί να του επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός από το σύνολο των συμβάσεων 
προμηθειών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του ν. 4412/2016 κατά τα ειδικότερα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 

 
 
 
 

ΑΡΘΡΟ 7ο 

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ & ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ - ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΜΟΝΟΜΕΡΟΥΣ 
ΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 
σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 
α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, κατά την έννοια της παρ. 4 του άρθρου 132 του Ν. 
4412/2016, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης  
β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 
αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να 
έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 
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γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των υποχρεώσεων 
που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει αναγνωριστεί με απόφαση του 
Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

 
Στην περίπτωση που, κατά την εκτέλεση της σύμβασης, ο ανάδοχος καταδικαστεί αμετάκλητα για ένα 
από τα αδικήματα των παραγράφων 1 και 4 του άρθρου 1 του Παραρτήματος Β (λόγοι αποκλεισμού) 
της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να καταγγείλει μονομερώς τη σύμβαση και να 
αναζητήσει τυχόν αξιώσεις αποζημίωσης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του ΑΚ, περί 
αμφοτεροβαρών συμβάσεων.  

 
Στις ως άνω περιπτώσεις καταγγελίας της σύμβασης, η Περιφέρεια Αττικής δύναται να προσκαλέσει 
τον επόμενο, κατά σειρά, μειοδότη της διαδικασίας ανάθεσης της συγκεκριμένης σύμβασης και να του 
προτείνει να αναλάβει αυτός την παροχή των υπηρεσιών του εκπτώτου αναδόχου, με τους ίδιους 
όρους και προϋποθέσεις και βάσει της προσφοράς που είχε υποβάλλει.  

 
Στην περίπτωση που κατά την εκτέλεση της σύμβασης, συντρέξει στο πρόσωπο των οδηγών και 
συνοδών των οχημάτων που χρησιμοποιεί ο ανάδοχος, μία από τις καταστάσεις που αναφέρονται 
στο άρθρο 6 της παρούσας, η Περιφέρεια Αττικής ζητά την αντικατάσταση του οδηγού ή συνοδού, με 
άλλον, ο οποίος πληροί τους όρους και προϋποθέσεις που έχουν τεθεί με την παρούσα και ο 
ανάδοχος υποχρεούται να το πράξει. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του, η Περιφέρεια Αττικής 
δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση και να απευθυνθεί στον επόμενο μειοδότη κατά τα οριζόμενα στην 
προηγούμενη παράγραφο.      

 

 

 

ΑΡΘΡΟ 8ο  
ΕΥΘΥΝΕΣ – ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ – ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ – ΚΥΡΩΣΕΙΣ 

7. Στις περιπτώσεις που ο μειοδότης παραβαίνει ή αμελεί τις υποχρεώσεις του, επιβάλλονται εις 
βάρος του ποινικές ρήτρες σε επί τοις % επί της συμβατικής αξίας (προ Φ.Π.Α.) σύμφωνα με τα 
παρακάτω: 
 
α. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωση της τιμής του ημερήσιου δρομολογίου έως 5% 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στην αφετηρία του ή / και στο σχολείο το 

πρωί. 
 Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης μεταφορικού μέσου στο σχολείο για την επιστροφή των 

μαθητών, το μεσημέρι ή το απόγευμα. 
 Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του μεταφορικού μέσου και των στάσεων εκτός από 

τεκμηριωμένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου. 
 
Β. Παραβάσεις, οι οποίες επισύρουν μείωσης της τιμής του δρομολογίου έως 10%, σε μηνιαία 

βάση 
 Αδικαιολόγητη μη πραγματοποίηση δρομολογίου 
 

 
Οι ως άνω ρήτρες επιβάλλονται με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής.  

 
8. 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.  
9. Η είσπραξη των ως άνω ποινικών ρητρών γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον 
ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης 
καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο ποσό. 
10. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, οι ποινικές ρήτρες επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα 
μέλη της ένωσης. 
11. Σε περίπτωση επανάληψης παράβασης, ο ανάδοχος, ύστερα από εισήγηση του 
Διευθυντή του σχολείου,  κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
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Περιφέρειας Αττικής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της 
Περιφέρειας Αττικής. 
12. 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 σχολείου, κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της 
Περιφέρειας Αττικής και  η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας 
Αττικής. 
Παραβάσεις οι οποίες αφορούν στην ασφάλεια των μαθητών 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 
μαθητές. 

 Απουσία συνοδού από τη διαδρομή (όπου αυτός απαιτείται) 
 Μεταφορά προσώπων που δε δικαιούνται να μεταφερθούν. 
 Απαράδεκτη συμπεριφορά οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
 Παραβίαση Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (κυρίως παραβίαση σήματος stop, φωτεινού σηματοδότη, 

ορίου ταχύτητας) 
 

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
 

5. Η Αναθέτουσα Αρχή, με απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, 
συγχώνευση ή επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από 
κάθε αξίωση αποζημίωσης έναντι της Αναθέτουσας Αρχής, σε περίπτωση κατάργησης ή σύμπτυξης 
των δρομολογίων. Δρομολόγια που προκηρύχθηκαν με την παρούσα και ενδεχομένως καταργηθούν 
για οποιονδήποτε λόγο με απόφαση του αρμόδιου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, μετά την έναρξη 
της νέας σχολικής χρονιάς, παύουν να αποτελούν συμβατική υποχρέωση της Αναθέτουσας  Αρχής, 
χωρίς αποζημίωση του αναδόχου. 
6. Επειδή ο παρών διαγωνισμός διενεργείται εκ των πραγμάτων με βάση τα στοιχεία της τρέχουσας 

σχολικής περιόδου, μετά την έναρξη εφαρμογής της οικείας σύμβασης, αυτή μπορεί να τροποποιηθεί 
αναλόγως, με απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ως προς τα δρομολόγια ή τα στοιχεία αυτών, όπως 
αυτά θα διαμορφωθούν μετά την έναρξη εκτέλεσής της, σύμφωνα με σχετική επικαιροποίηση, στην 
οποία θα προβούν οι Διευθυντές των οικείων σχολικών μονάδων με τις νέες εγγραφές και 
αποχωρήσεις μαθητών, τα στοιχεία της οποίας θα γνωστοποιήσουν στην Αναθέτουσα Αρχή για λήψη 
της σχετικής απόφασης. 
7. Τα δρομολόγια των μεταφορικών μέσων θα τροποποιούνται όταν στο σχολείο εγγράφονται ή 

μεταγράφονται μαθητές ή αλλάζει η κατοικία τους. Τυχόν αλλαγές, ως προς τα δρομολόγια, την ώρα 
αναχώρησης και επιστροφής καθώς και αλλαγές αυτών κατά την διάρκεια του έτους, θα γίνονται μόνο 
από την Αναθέτουσα Αρχή και ύστερα από συνεννόηση με το Διευθυντή του σχολείου, τους 
γονείς/κηδεμόνες και τον ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται να τις αποδεχθεί σύμφωνα με τους όρους 
της παρούσης.  
8. Σε περίπτωση έγγραφων και τεκμηριωμένων καταγγελιών των γονέων/κηδεμόνων για πλημμελή 

εκτέλεση του δρομολογίου, που υποβάλλονται στον Πρόεδρο ή Διευθυντή/ντρια του Πιστοποιημένου 
Φορέα του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Φροντίδας, ο/η τελευταίος/α, αφού ελέγξει την ακρίβεια 
των καταγγελλομένων και διαπιστώσει ότι ευσταθούν, εισηγείται στην Αναθέτουσα Αρχή, την επιβολή 
των προβλεπόμενων κυρώσεων. 

 
 

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. 
 

ΑΡΘΡΟ 10ο 
ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ-ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
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Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις του 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 δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του 
Προσαρτήματος Α του Ν 4412/2016. Επίσης ο ανάδοχος υποχρεούται να τηρεί τις διατάξεις της 
νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού 
κινδύνου. Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που 
επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 
που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητας τους. 
Για κάθε παράβαση των όρων της σύμβασης από τον ανάδοχο, η αρμόδια επιτροπή επιβάλλει τις 
προβλεπόμενες κυρώσεις από τον Ν. 4412/2016. 
Ο ανάδοχος μπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του κυρώσεις, κατ΄ εφαρμογή 
των διατάξεων του Ν. 4412/2016 καθώς κα κατ΄ εφαρμογή των συμβατικών όρων εκτέλεσης του 
Παραρτήματος Γ΄ της υπ. αρ. 388396/16-7-2019  να ασκήσει ένσταση εντός της προβλεπόμενης 
προθεσμίας από την ημερομηνία της κοινοποίησης της σχετικής απόφασης. Επί της ένστασης 
αποφασίζει το αρμόδιο όργανο. 
Κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων μερών που προκύπτει από τη σύμβαση παροχής 
υπηρεσιών, ανεξάρτητα από τον χαρακτήρα της σύμβασης ως διοικητικής ή ως ιδιωτικού δικαίου, 
επιλύεται με την άσκηση προσφυγής ή αγωγής στο Διοικητικό Εφετείο της Περιφέρειας, στην οποία 
εκτελείται η σύμβας, κατά τα οριζόμενα στον Ν. 4412/2016.  
 

ΑΡΘΡΟ 11ο 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΠΙΛΥΣΗΣ ΔΙΑΦΟΡΩΝ 

 
Η παρούσα διακήρυξη διέπεται από την Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα 
προκύψει μεταξύ της ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, 
την εφαρμογή η γενικά τις σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο 
Νομό Αττικής αρμόδια δικαστήρια. Είναι αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα 
δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των 
διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

 
Εκτός από τους παραπάνω όρους, ισχύουν και οι σχετικές διατάξεις περί κρατικών προμηθειών  και 
συμπληρωματικά από τον Αστικό Κώδικα καθώς και οι σχετικές οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
 
Επιπλέον η παρούσα σύμβαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ. αρ. 388396/16-7-2019 
διακήρυξης της ΠΕΔΑ και  διέπεται από τους όρους αυτής που τυχόν εδώ δεν αναφέρονται. 

 
 

Η σύμβαση αυτή έγινε σε τρία (3) όμοια πρωτότυπα, και αφού διαβιβάστηκε στους συμβαλλόμενους 
υπογράφηκε και από τους δύο. 

 
 
 

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ 
 

Για την Περιφέρεια Αττικής                                                                       Για την Εταιρεία 
Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ                                                                    «………………….» 
 
 
 
ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΑΜΑΝΟΣ                                                                  
 
       ……………………… 
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