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Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς και οποιαδήποτε ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω
του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το σύστημα με υπηρεσίες χρονοσήμανσης,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της υπ’ αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 0906-2021) Κοινής Απόφασης των Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής
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Διακυβέρνησης, εφεξής ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ, με θέμα «Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που
αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση
των επιμέρους εργαλείων και διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών
Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ)».
Προστασία Προσωπικών Δεδομένων
Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει το φυσικό πρόσωπο που υπογράφει την προσφορά
του Β’ Σταδίου (Πρόσκληση Υποβολής Προσφορών Για Τη Σύναψη Επιμέρους
Συμβάσεων) ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, ότι η ίδια
ή και τρίτοι, κατ’ εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται προσωπικά
δεδομένα που περιέχονται στους φακέλους της προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα
οποία υποβάλλονται σε αυτήν, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, για το σκοπό
της αξιολόγησης των προσφορών και της ενημέρωσης έτερων συμμετεχόντων σε αυτόν,
λαμβάνοντας κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και της ασφάλειας
της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από κάθε μορφής αθέμιτη
επεξεργασία, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας
προσωπικών δεδομένων, κατά τα αναλυτικώς αναφερόμενα στην αναλυτική ενημέρωση
που επισυνάπτεται στην παρούσα.
Έχοντας υπόψη:
1. Το Ν.4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης
- Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της
οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [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» (ΦΕΚ
133/Α/19-07-2018), όπως ισχύει.
2. Το Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης
Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Το Π.Δ. 145/2010 (ΦΕΚ 238/Α/27-12-2010) – «Οργανισμός της Περιφέρειας
Αττικής» όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 37419/13479/08-05-2018 (ΦΕΚ
1661/Β/11-05-2018) απόφαση του Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Αττικής, με θέμα «Έγκριση της 121/2018 απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου
Περιφέρειας Αττικής, περί τροποποίησης – επικαιροποίησης του Οργανισμού
Εσωτερικής Υπηρεσίας της Περιφέρειας Αττικής».
4. Το Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών
(προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016),
όπως ισχύει.
5. Το Ν. 1497/1984 «Κύρωση Σύμβασης που καταργεί την υποχρέωση επικύρωσης
των αλλοδαπών δημοσίων εγγράφων» (ΦΕΚ 108/Α/27-11-1984), όπως ισχύει.
6. Το
Ν. 2690/1999 «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/09-03-1999) όπως ισχύει και ιδίως τα άρθρα 7 και 13 έως 15,
συμπληρωματικά με το ν. 4024/2011 «Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο
– βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του
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μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015» (ΦΕΚ
226/Α/27-10-2011), όπως ισχύει και ιδίως το άρθρο 26.
Το Ν. 2859/2000 «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ 248/Α/07-11-2000), όπως ισχύει.
Το Ν.3310/2005 (Α' 30) “Μέτρα για τη διασφάλιση της διαφάνειας και την αποτροπή
καταστρατηγήσεων κατά τη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων” για τη
διασταύρωση των στοιχείων του αναδόχου με τα στοιχεία του Ε.Σ.Ρ., του π.δ/τος
82/1996 (Α' 66) «Ονομαστικοποίηση μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που
μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των
νομικών προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα», της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας με αρ. 20977/2007 (Β’ 1673) σχετικά με τα
‘’Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν.3310/2005, όπως
τροποποιήθηκε με το ν.3414/2005’’, καθώς και των υπουργικών αποφάσεων, οι
οποίες εκδίδονται, κατ’ εξουσιοδότηση του άρθρου 65 του ν. 4172/2013 (Α 167) για
τον καθορισμό: α) των μη «συνεργάσιμων φορολογικά» κρατών και β) των κρατών
με «προνομιακό φορολογικό καθεστώς».
Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της
Επιμελητηριακής Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 297/Α/06-12-2005), όπως ισχύει.
Το Ν. 3548/2007 «Καταχώρηση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 68/Α/20-03-2007), όπως
ισχύει.
Το Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων
και πράξεων κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο
“Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως ισχύει.
Το Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ
138/Α/16-06-2011), όπως ισχύει.
Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων – Αντικατάσταση του
έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικάς) – Προπτωχευτική
διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως ισχύει.
Το Ν.4070/2012 (ΦΕΚ 82/Α’/10-4-2012) “Ρυθμίσεις Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών,
Μεταφορών, Δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις”.
Το Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ 107/Α΄/09-05-2013) «Επείγοντα μέτρα εφαρμογής των
νόμων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ειδικότερα την παρ. Ζ του αρ. 1
«Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16/2/2011 για την
καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές».
Το Ν. 4155/2013 «Εθνικό Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημόσιων Συμβάσεων και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 120/Α/29-05-2013), όπως ισχύει.
Το άρθρου 64 του Ν. 4172/2013 «Φορολογία εισοδήματος, επείγοντα μέτρα
εφαρμογής του ν. 4046/2012, του ν. 4093/2012 και του ν. 4127/2013 και άλλες
διατάξεις» (ΦΕΚ 167/Α/23-07-2013), όπως ισχύει.
Το
Ν.4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση
Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 74/Α/26-032014), όπως ισχύει και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1.
Το Ν.4270/2014 «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση
της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 143/Α/2806-2014), όπως ισχύει.
Το Ν.4314/2014 (ΦΕΚ Α’ 265) , “Α) Για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή
αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2014−2020, Β)
Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2012/17 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του
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Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2012 (ΕΕ L 156/16.6.2012) στο ελληνικό δίκαιο,
τροποποίηση του ν. 3419/2005 (Α' 297) και άλλες διατάξεις”.
Το Ν. 4446/2016 «Πτωχευτικός Κώδικας, Διοικητική Δικαιοσύνη, Τέλη-Παράβολα,
Οικειοθελής αποκάλυψη φορολογητέας ύλης παρελθόντων ετών, Ηλεκτρονικές
συναλλαγές, Τροποποιήσεις του Ν.4270/2014 και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 240/Α/2212-2016), όπως ισχύει, καθώς και το Ν.4738/2020 (ΦΕΚ 207/Α/2020), όπως ισχύει.
Το Ν. 4472/2017 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις Δημοσίου και τροποποίηση διατάξεων
του ν. 4387/2016, μέτρα εφαρμογής των δημοσιονομικών στόχων και
μεταρρυθμίσεων, μέτρα κοινωνικής στήριξης και εργασιακές ρυθμίσεις,
Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2018-2021 και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ 74 /Α/19-05-2017), όπως ισχύει.
Το Ν. 4530/2018 (ΦΕΚ 59/Α’/30-3-2018) “Ρυθμίσεις θεμάτων μεταφορών και άλλες
διατάξεις”.
Το Ν. 4601/2019 (Α’ 44) Εταιρικοί μετασχηµατισµοί και εναρμόνιση του νομοθετικού
πλαισίου µε τις διατάξεις της Οδηγίας 2014/55/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 16ης Απριλίου 2014 για την έκδοση ηλεκτρονικών
τιμολογίων στο πλαίσιο δημόσιων συμβάσεων και λοιπές διατάξεις.
Το Ν. 4622/2019 (Α’ 133) «Επιτελικό Κράτος: οργάνωση, λειτουργία & διαφάνεια
της Κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων & της κεντρικής δημόσιας διοίκησης»
και ιδίως του άρθρου 37 αυτού.
Το Ν. 4623/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Εσωτερικών, διατάξεις για την
ψηφιακή διακυβέρνηση, συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις και άλλα επείγοντα ζητήματα»
(ΦΕΚ 134/Α/09-08-2019), όπως ισχύει.
Το Ν. 4624/2019 (Α’ 137) «Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα,
μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών
προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και
ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 και άλλες διατάξεις».
Το Ν. 4625/2019 «Ρυθμίσεις του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών και άλλες
επείγουσες διατάξεις» (ΦΕΚ 139/Α/31-08-2019), όπως ισχύει.
Το N. 4635/2019 (Α’167) περί Γενικού Εμπορικού Μητρώου, όπως έχουν
συμπληρωθεί και τροποποιηθεί με τους Ν.4712/2020 (ΦΕΚ Α146), 4782/2021 (ΦΕΚ
Α36), 4796/2021 (ΦΕΚ Α63) και 4801/2021 (ΦΕΚ Α83) και όπως ισχύουν σήμερα.
Το Ν. 4700/2020 (Α’ 127) «Ενιαίο κείμενο Δικονομίας για το Ελεγκτικό Συνέδριο,
ολοκληρωμένο νομοθετικό πλαίσιο για τον προσυμβατικό έλεγχο, τροποποιήσεις
στον Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο, διατάξεις για την αποτελεσματική
απονομή της δικαιοσύνης και άλλες διατάξεις» και ιδίως των άρθρων 324-337.
Το Ν. 4727/2020 (Α΄184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) –
Ηλεκτρονικές Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ)
2018/1972 και άλλες διατάξεις».
Το Π.Δ. 161/2000 «Μεταβίβαση στις Νομαρχιακές Αυτοδιοικήσεις αρμοδιοτήτων,
τοπικού ενδιαφέροντος, που αφορούν στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια
εκπαίδευση» (ΦΕΚ 145/Α/26-06-2000), όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 28/2015 «Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα
και στοιχεία» (ΦΕΚ 34/Α/23-03-2015), όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/Α/0508-2016), όπως ισχύει.
Το Π.Δ. 39/2017 (Α’ 64) «Κανονισμός εξέτασης προδικαστικών προσφυγών
ενώπιων της Α.Ε.Π.Π.»
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36. Την υπ΄αριθμ. 4367/08-12-2001 Υπουργικής Απόφασης «Περικοπή ποσοστού από
τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.) των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων»
(ΦΕΚ 174/Β/2001), όπως ισχύει.
37. Την υπ' αριθ. 1191/14-03-2017 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «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)» (ΦΕΚ 969/Β/22-03-2017), όπως ισχύει.
38. Την υπ’ αριθμ. 50025/19-09-2018 (Β’ 4217/26-9-2018) ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών
δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες», εφεξής «ΚΥΑ μεταφοράς μαθητών».
39. Την υπ΄αριθμ. 14900/2021 Κ.Υ.Α. (Β΄466/8-2-2021) «Έγκριση σχεδίου Δράσης για
τις Πράσινες Δημόσιες Συμβάσεις».
40. Την υπ΄αριθμ. 64233/08-06-2021 (Β΄2453/ 09-06-2021) Κοινής Απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης με θέμα
«Ρυθμίσεις τεχνικών ζητημάτων που αφορούν την ανάθεση των Δημοσίων
Συμβάσεων Προμηθειών και Υπηρεσιών με χρήση των επιμέρους εργαλείων και
διαδικασιών του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων
(ΕΣΗΔΗΣ)»
41. Την υπ΄αριθμ. 76928/09-07-2021 Κοινής Υπουργικής Απόφασης «Ρύθμιση
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού
Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ)» των Υπουργείων
Ανάπτυξης &
Επενδύσεων και Επικρατείας»(ΦΕΚ 3075/Β/13-07-2021).
42. Την υπ΄αριθμ. Κ.Υ.Α. οικ. 98979 ΕΞ 2021 (B’ 3766/13-08-2021) «Ηλεκτρονική
Τιμολόγηση στο πλαίσιο των Δημόσιων Συμβάσεων δυνάμει του ν. 4601/2019»
(Α΄44)
43. Την υπ΄αριθμ. 63446/2021 Κ.Υ.Α. (B’ 2338/02-06-2021) «Καθορισμός Εθνικού
Μορφότυπου ηλεκτρονικού τιμολογίου στο πλαίσιο των Δημοσίων Συμβάσεων».
44. Του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του ΕΚ και του Συμβουλίου, της 27ης Απριλίου
2016, για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των
δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των
δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων) (Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ) OJ
L 119.
45. Τις κατευθυντήριες Οδηγίες της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων
(Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ.).
46. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθείσες κανονιστικές πράξεις και λοιπές
διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά
τεύχη της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού,
εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.
47. Την υπ΄αριθμ. 499022/02-09-2019 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής «Ορισμός
Αντιπεριφερειαρχών και Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας
Αττικής/Μεταβίβαση Αρμοδιοτήτων» (ΦΕΚ 688/τ.Υ.Ο.Δ.Δ./03-09-2019).
48. Την υπ΄αριθμ. 625207/23-7-2021 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής (ΦΕΚ
3353/τ.Β΄/26-07-2021), περί παράτασης μέχρι 31-8-2022 της θητείας των
Αντιπεριφερειαρχών Περιφέρειας Αττικής.
49. Την υπ’ αρίθμ.450172/2022 (ΦΕΚ 2697/τ.Β΄/01-06-2022) Απόφαση του
Περιφερειάρχη Αττικής «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων σε Αντιπεριφερειάρχες,
Περιφερειακούς Συμβούλους, στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής
της Περιφέρειας Αττικής και Παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής «Με εντολή
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50.
51.
52.

53.

54.

55.

56.

57.

58.

59.

60.

Περιφερειάρχη» στον Εκτελεστικό Γραμματέα της Περιφέρειας Αττικής, σε
Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων και Αυτοτελών Διευθύνσεων
της Περιφέρειας Αττικής και σε Προϊσταμένους Τμημάτων της Γενικής Διεύθυνσης
Εσωτερικής Λειτουργίας της Περιφέρειας Αττικής».
Την υπ΄αριθμ. 23612/11-01-2022 Απόφασης του Περιφερειάρχη Αττικής με θέμα
«Ορισμός Προέδρου Οικονομικής Επιτροπής» (ΦΕΚ 9/Υ.Ο.Δ.Δ./12-01-2022).
Την υπ΄αριθμ. 178/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΖ8Μ7Λ7-Σ1Χ), περί έγκρισης προγράμματος προμηθειών - παροχής υπηρεσιών
της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού έτους 2022.
Την υπ΄αριθμ. 179/2021 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
660Ι7Λ7-Ξ7Χ), περί έγκρισης προϋπολογισμού της Περιφέρειας Αττικής οικονομικού
έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 169047/30-12-2021
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Την υπ’αριθμ. 1/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
ΩΔΠΞ7Λ7-ΚΞ7) περί συγκρότησης – εκλογής Προεδρείου Περιφερειακού
Συμβουλίου Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ. 5160/14-01-2022
Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Την υπ’ αριθμ. 2/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
63957Λ7-ΓΜ8) περί
εκλογής τακτικών και αναπληρωματικών μελών της
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Αττικής, η οποία επικυρώθηκε με την
υπ΄αρ. πρωτ. 5164/14-01-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Την υπ΄αριθμ. 17/2022 Απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
6ΝΞΤ7Λ7-Κ56), περί 1ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ.
28194/03-03-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Την υπ΄αριθμ. 55/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
6Ι7Α7Λ7-ΗΣ7), περί 2ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ.
66888/23-5-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής.
Την υπ΄αριθμ. 100/2022 Απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Αττικής (ΑΔΑ:
ΨΥΚΕ7Λ7-1ΚΛ), περί 3ης αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της Περιφέρειας
Αττικής οικονομικού έτους 2022, η οποία επικυρώθηκε με την υπ΄αρ. πρωτ.
94234/12-08-2022 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
Την υπ΄αριθμ. 137/2022 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας
Αττικής (ΑΔΑ: ΩΣΩΧ7Λ7-Ε4Ω) περί συγκρότησης για χρονικό διάστημα ενός (1)
έτους, αρχής γενομένης από 6-2-2022: Α) Πενταμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής
Αξιολόγησης Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων Προμηθειών και
Παροχής Υπηρεσιών, καθώς και Διαδικασιών Διαπραγμάτευσης της Π.Ε.Α.Α., Β)
Τριμελούς Γνωμοδοτικής Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων διαδικασιών σύναψης
δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και παροχής υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α. με
εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των 30.000,00€, χωρίς Φ.Π.Α. Γ) Τριμελούς
Επιτροπής Παρακολούθησης και Παραλαβής Συμβάσεων Προμηθειών και Παροχής
Υπηρεσιών της Π.Ε.Α.Α., όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 375/2022 (ΑΔΑ:
61ΖΞ7Λ7-Π23) όμοια και ισχύει.
Την υπ΄αριθμ. 493/2022 (ΑΔΑ: ΨΧ6Σ7Λ7-ΜΚ4) Απόφασης της Οικονομικής
Επιτροπής περί έγκρισης δαπάνης και διάθεσης πίστωσης πολυετούς υποχρέωσης
συνολικού ποσού 141.270.000,00€ συμπ. Φ.Π.Α. για την ανάθεση υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 & 2024-2025.
Τις Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης: για την Π.Ε. Κ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ
ΨΟΔΥ7Λ7-Ρ6Γ & ΑΔΑΜ 22REQ010282720 (Α.Π.259975), για την Π.Ε. Β.Τ.
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Αθηνών με ΑΔΑ ΨΗΓΨ7Λ7-ΔΜΔ & ΑΔΑΜ 22REQ010256702 (Α.Π.242858), για την
Π.Ε. Δ.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΨΒΣΡ7Λ7-Ψ7Ξ & ΑΔΑΜ 22REQ010250400 (Α.Π.
241358), για την Π.Ε. Ν.Τ. Αθηνών με ΑΔΑ ΩΧΔΒ7Λ7-172 & ΑΔΑΜ
22REQ010285200 (Α.Π. 260675), για την Π.Ε. Ανατολικής Αττικής με ΑΔΑ
ΨΖ7Ο7Λ7-Κ2Δ & ΑΔΑΜ 22REQ010294483 (Α.Π. 259966), για την Π.Ε. Δυτικής
Αττικής με ΑΔΑ ΨΚ0Ψ7Λ7-ΡΚ2 & ΑΔΑΜ 22REQ010255540 (Α.Π. 243845), για την
Π.Ε. Πειραιά με ΑΔΑ 6ΛΓΓ7Λ7-ΖΓΡ & ΑΔΑΜ 22REQ010253395 (Α.Π. 242823) και
για την Π.Ε. Νήσων με ΑΔΑ 6ΑΗΩ7Λ7-4ΣΦ & ΑΔΑΜ 22REQ010255675 (Α.Π.
242783).
61. Τα υπ’αριθμ. 200330/09-03-2022, 237261/18-03-2022 και 252784/24-3-2022
έγγραφα της Διεύθυνσης Παιδείας της Περιφέρειας Αττικής με τα οποία βεβαιώνεται
ότι κανένας Δήμος της Περιφέρειας Αττικής δεν διαθέτει δικά του μέσα για την
εκτέλεση του έργου της μεταφοράς μαθητών, ότι η Περιφέρεια Αττικής δεν διαθέτει
μεταφορικά μέσα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μεταφορά μαθητών, ότι
δεν υπάρχουν αντίστοιχα τακτικά δρομολόγια δημόσιας συγκοινωνίας του ΟΑΣΑ και
των ΚΤΕΛ με αυτά που έχουν σχεδιαστεί από την Περιφέρεια Αττικής και ότι τα μέσα
μαζικών μεταφορών του ΟΑΣΑ δεν είναι κατάλληλα για την ομαδική και οργανωμένη
μεταφορά των μαθητών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης καθώς δεν πληρούνται οι
προϋποθέσεις της κείμενης νομοθεσίας για τη μεταφορά τους.
62. Την υπ΄ αριθμ. 747/2022 (ΑΔΑ: 6ΝΩΤ7Λ7-ΦΟΣ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
63. Την υπ΄ αρ. 4/2022 Διακήρυξη (ΑΔΑΜ: 22PROC010438031) για την Εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016 όπως ισχύει για
την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και
2024-2025.
64. Το με αρ. 2022-055495 Αποδεικτικού ηλεκτρονικής αποστολής περίληψης της
αρ.4/2022 διακήρυξης στην Υπηρεσία Επισήμων Εκδόσεων των Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων (SIMAP).
65. Τις υπ΄ αρ. 1195/2022, 1305/2022 ,1306/2022 ,1324/2022 ,1528/2022 και
1740/2022 Αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής με τις οποίες εντάχθηκαν στο
Δυναμικό Σύστημα Αγορών οι Οικονομικοί Φορείς.
66. Την υπ΄αρ.1450/2022 (ΑΔΑ:61ΜΚ7Λ7-ΚΕΦ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της 6/2022(ΑΔΑΜ:22PROC010889560)
Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών
67. Η με αρ. 6/2022(ΑΔΑΜ:22PROC010889560) Πρόσκληση Υποβολής Οικονομικών
Προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών στο πλαίσιο του
Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών
μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη
2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.
68. Το Ν. 4957/2022 «Νέοι Ορίζοντες στα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα: Ενίσχυση
της ποιότητας, της λειτουργικότητας και της σύνδεσης των Α.Ε.Ι. με την κοινωνία και
λοιπές διατάξεις.» (ΦΕΚ 141/Α/21-07-2022), όπως ισχύει.
69. Την υπ’αρ.1698/2022(ΑΔΑ:ΩΜΜΧ7Λ7-9ΧΠ) Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής
με θέμα: «Έγκριση των υπ' αρ. 6/2022 και 7/2022 Πρακτικών της αρμόδιας
Γνωμοδοτικής Επιτροπής επί της υπ΄αρ. 6-2022 (22PROC010889560) Πρόσκλησης
υποβολής προσφορών της Δ/νσης Οικονομικών ΠΕ Νοτίου Τομέα Αθηνών στο
πλαίσιο του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα
σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025» , κατά την οποία καθίσταται
άγονα τα δρομολόγια με α/α 7,26,72,80,92,135,136
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70. Το με αρ.πρωτ.786554/12-08-2022 Αίτημα της Δ/νσης Παιδείας με θέμα «Αποστολή
πίνακα δρομολογίων για την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την
ανάθεση Υπηρεσιών Μεταφοράς Μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας
Αττικής - Π.Ε. Νοτίου Τομέα, για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 20242025».
71. Την υπ΄αρ. 1800/2022 (ΑΔΑ:9ΞΛΔ7Λ7-ΕΝΒ) Απόφαση της Οικονομικής
Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι της παρούσας πρόσκλησης
ΠΡΟΣΚΑΛΟΥΜΕ
τους Οικονομικούς Φορείς οι οποίοι, κατά την ημερομηνία αποστολής της
παρούσας πρόσκλησης, έχουν ενταχθεί στο Δυναμικό Σύστημα Αγορών για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων
Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και
2024-2025, όπως καταθέσουν οικονομική προσφορά για την ανάθεση των
δρομολογίων της Π.Ε ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ , που επισυνάπτονται στην
παρούσα πρόσκληση.

Οι προσφορές θα υποβληθούν από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της
διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr του ΕΣΗΔΗΣ, Αριθμός Συστημικού
Διαγωνισμού 170735, εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία αποστολής της
παρούσας πρόσκλησης στους οικονομικούς φορείς μέσω ΕΣΗΔΗΣ, δηλαδή έως
την 05-09-2022 και ώρα 15:00μμ .
Άρθρο 1ο
Υποβολή προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τους όρους του Σταδίου Α της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, καθώς και τις απαιτήσεις που ορίζονται στο Παράρτημα Ι αυτής, για όλες τις
περιγραφόμενες υπηρεσίες.
Προσφορές μπορούν να υποβάλλονται για ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα
(δρομολόγια ή ομάδα δρομολογίων), στα οποία αφορά η εκάστοτε πρόσκληση. Σε κάθε
περίπτωση, η προσφορά αφορά στο σύνολο του κάθε τμήματος.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση Οικονομικών Φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά, είτε από όλους τους Οικονομικούς Φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους, νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά,
απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε
μέλους της ένωσης (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους), καθώς
και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν να αποσύρουν την προσφορά τους, πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφοράς, χωρίς να απαιτείται έγκριση εκ μέρους
του αποφαινόμενου οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής, υποβάλλοντας έγγραφη

8

22PROC011145813 2022-08-26
ειδοποίηση προς την Αναθέτουσα Αρχή μέσω της λειτουργικότητας «Επικοινωνία» του
ΕΣΗΔΗΣ.
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω του
ΕΣΗΔΗΣ, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα που ορίζει η Πρόσκληση, στην
Ελληνική Γλώσσα, σε ηλεκτρονικό φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον
ν.4412/2016, ιδίως άρθρα 36 και 37 και στην κατ’ εξουσιοδότηση των διατάξεων της
παρ. 5 του άρθρου 36 του ν.4412/2016 εκδοθείσα Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και
Υπηρεσίες.
Επίσης είναι δυνατή η κατακύρωση Συμβάσεων για ολόκληρη ή μεγαλύτερη ή μικρότερη
ποσότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών από αυτήν που καθορίζεται στα έγγραφα της
σύμβασης και συγκεκριμένα για το ογδόντα τοις εκατό (80%) μέχρι και το εκατόν είκοσι
τοις εκατό (120%) της ποσότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, κατόπιν γνώμης του
αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου, σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 105 παρ.1 του Ν.
4412/2016, όπως ισχύει.
Η παρούσα πρόσκληση, οι Συμβάσεις που θα ανατεθούν και οι όροι εκτέλεσης αυτών,
καθώς και κάθε άλλο ζήτημα που αφορά την εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος
Αγορών και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά στην παρούσα πρόσκληση υποβολής
προσφορών, διέπονται από τους όρους της υπ΄αρ. 4/2022 Διακήρυξης για την
εφαρμογή του Δυναμικού Συστήματος Αγορών για την ανάθεση συμβάσεων παροχής
υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της Περιφέρειας Αττικής για τα
σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.
Άρθρο 2ο
Εγγυήσεις
Οι εγγυητικές επιστολές, στο πλαίσιο της παρούσας διαδικασίας, εκδίδονται από
πιστωτικά ιδρύματα ή χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την
έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/2016 (Α΄13),
που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού
Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το
δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Τ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με
γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του
αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο
παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή
μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους
στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:
α) την ημερομηνία έκδοσης,
β) τον εκδότη,
γ) την Αναθέτουσα Αρχή προς την οποία απευθύνονται,
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δ) τον αριθμό της εγγύησης,
ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,
στ) την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του
οποίου εκδίδεται η εγγύηση (στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω
για κάθε μέλος της ένωσης),
ζ) τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι)
την ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της
εγγύησης ολικά ή μερικά εντός πέντε (5) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση
εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής
εκτέλεσης και προκαταβολής, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
Η περ. αα’ του προηγούμενου εδαφίου ζ΄ δεν εφαρμόζεται για τις εγγυήσεις που
παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Σχετικά υποδείγματα υπάρχουν στο Παράρτημα III της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους εκδότες των εγγυητικών επιστολών
προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

Άρθρο 3ο
Υποχρέωση οικονομικών φορέων - Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
1. Υποχρέωση οικονομικών φορέων
Οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς απαιτείται όπως διαθέτουν προηγμένη
ηλεκτρονική υπογραφή που υποστηρίζεται τουλάχιστον από αναγνωρισμένο
(εγκεκριμένο) πιστοποιητικό, το οποίο χορηγήθηκε από πάροχο υπηρεσιών
πιστοποίησης, ο οποίος περιλαμβάνεται στον κατάλογο εμπίστευσης που προβλέπεται
στην απόφαση 2009/767/ΕΚ και σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κανονισμό (ΕΕ)
910/2014 και να εγγραφούν στο ΕΣΗΔΗΣ, σύμφωνα με την περ. β της παρ. 2 του
άρθρου 37 του ν. 4412/2016 και τις διατάξεις του άρθρου 6 της Κ.Υ.Α. ΕΣΗΔΗΣ
Προμήθειες και Υπηρεσίες.
Ο χρόνος υποβολής της προσφοράς μέσω του ΕΣΗΔΗΣ και οποιαδήποτε ηλεκτρονική
επικοινωνία μέσω του συστήματος βεβαιώνεται αυτόματα από το ΕΣΗΔΗΣ με υπηρεσίες
χρονοσήμανσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 37 του ν. 4412/2016 και τις
διατάξεις του άρθρου 10 της ως άνω κοινής υπουργικής απόφασης.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς στο ΕΣΗΔΗΣ. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας λειτουργίας
του ΕΣΗΔΗΣ, η Αναθέτουσα Αρχή ρυθμίζει τα της συνέχειας του διαγωνισμού με
αιτιολογημένη απόφασή της.
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2. Τρόπος Υποβολής Προσφοράς
Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την προσφορά τους τα ακόλουθα σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 13 της ΚΥΑ ΕΣΗΔΗΣ Προμήθειες και Υπηρεσίες:
(α) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Δικαιολογητικά Συμμετοχής –
Τεχνική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται το σύνολο των κατά περίπτωση
απαιτούμενων δικαιολογητικών και η τεχνική προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας και τα οριζόμενα στο Άρθρο 4ο παράγραφος 1 της παρούσας.
(β) έναν ηλεκτρονικό (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά», στον
οποίο περιλαμβάνεται η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα, σύμφωνα με τα
οριζόμενα Άρθρο 4ο παράγραφος 2 της παρούσας.
Από τον Οικονομικό Φορέα σημαίνονται, με χρήση της σχετικής λειτουργικότητας του
ΕΣΗΔΗΣ, τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς του που έχουν εμπιστευτικό χαρακτήρα,
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 21 του ν. 4412/2016. Εφόσον ένας οικονομικός
φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης τεχνικού ή
εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές, πληροφορίες σχετικά με τις τιμές μονάδας, τις
προσφερόμενες ποσότητες, την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής
προσφοράς που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγησή της.
Εφόσον οι Οικονομικοί Φορείς καταχωρίσουν τα απαιτούμενα στοιχεία και επισυνάψουν
τα ηλεκτρονικά αρχεία, που αφορούν δικαιολογητικά συμμετοχής-τεχνικής προσφοράς
και οικονομικής προσφοράς τους στις αντίστοιχες ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του
ΕΣΗΔΗΣ, στην συνέχεια, μέσω σχετικής λειτουργικότητας, εξάγουν ειδικές ηλεκτρονικές
φόρμες τύπου PDF, οι οποίες αποτελούν συνοπτική αποτύπωση των καταχωρισμένων
στοιχείων και οι οποίες υπογράφονται ψηφιακά και επισυνάπτονται από τον Οικονομικό
Φορέα στους αντίστοιχους (υπο)φακέλους.
Επισημαίνεται ότι η εξαγωγή και η επισύναψη των προαναφερθέντων ειδικών
ηλεκτρονικών φορμών του ΕΣΗΔΗΣ δύναται να πραγματοποιείται για κάθε (υπο) φάκελο
ξεχωριστά, από τη στιγμή που έχει ολοκληρωθεί η καταχώριση των στοιχείων σε αυτόν.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στις ειδικές ηλεκτρονικές φόρμες του ΕΣΗΔΗΣ και των
παραγόμενων ψηφιακά υπογεγραμμένων ηλεκτρονικών αρχείων ανά (υπο)φάκελο,
πρέπει να ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και
ο Οικονομικό Φορέα καλείται να παράγει εκ νέου την ειδική ηλεκτρονική φόρμα του
ΕΣΗΔΗΣ.
Με την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής προσφοράς o Οικονομικός Φορέας λαμβάνει
σχετική επιβεβαίωση.
Ειδικότερα, όσον αφορά τα συνημμένα ηλεκτρονικά αρχεία της προσφοράς, οι
Οικονομικοί Φορείς τα καταχωρίζουν στους ανωτέρω (υπο)φακέλους μέσω του
Υποσυστήματος, ως εξής :
Τα έγγραφα που καταχωρίζονται στην ηλεκτρονική προσφορά, και δεν απαιτείται να
προσκομισθούν και σε έντυπη μορφή, γίνονται αποδεκτά κατά περίπτωση, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις:
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α) είτε των άρθρων 13, 14 και 28 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών
δημοσίων εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα και, εφόσον
πρόκειται για αλλοδαπά δημόσια ηλεκτρονικά έγγραφα, εάν φέρουν επισημείωση eApostille
β) είτε των άρθρων 15 και 27 του ν. 4727/2020 (Α΄ 184) περί ηλεκτρονικών ιδιωτικών
εγγράφων που φέρουν ηλεκτρονική υπογραφή ή σφραγίδα
γ) είτε του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (Α΄ 45), όπως αυτός έχει τροποποιηθεί και ισχύει
περί βεβαίωσης του γνησίου της υπογραφής- Επικύρωσης των αντιγράφων
δ) είτε της παρ. 2 του άρθρου 37 του ν. 4412/2016, περί χρήσης ηλεκτρονικών
υπογραφών σε ηλεκτρονικές διαδικασίες δημοσίων συμβάσεων,
ε) είτε της παρ. 8 του άρθρου 92 του ν. 4412/2016, περί συνυποβολής υπεύθυνης
δήλωσης στην περίπτωση απλής φωτοτυπίας ιδιωτικών εγγράφων.
Επιπλέον, δεν προσκομίζονται σε έντυπη μορφή τα ΦΕΚ και ενημερωτικά και τεχνικά
φυλλάδια και άλλα έντυπα, εταιρικά ή μη, με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο, δηλαδή έντυπα
με αμιγώς τεχνικά χαρακτηριστικά, όπως αριθμούς, αποδόσεις σε διεθνείς μονάδες,
μαθηματικούς τύπους και σχέδια.
Ειδικότερα, τα στοιχεία και δικαιολογητικά για τη συμμετοχή του Οικονομικού Φορέα στη
διαδικασία καταχωρίζονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο
PDF.
Έως την ημέρα και ώρα αποσφράγισης των προσφορών προσκομίζονται με ευθύνη του
οικονομικού φορέα στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε κλειστό-ούς
φάκελο-ους, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας και ως παραλήπτης η Επιτροπή
Διαγωνισμού του παρόντος διαγωνισμού, τα στοιχεία της ηλεκτρονικής προσφοράς του,
τα οποία απαιτείται να προσκομισθούν σε πρωτότυπη μορφή. Τέτοια στοιχεία και
δικαιολογητικά ενδεικτικά είναι :
α) η πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πλην των περιπτώσεων που αυτή
εκδίδεται ηλεκτρονικά, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
β) αυτά που δεν υπάγονται στις διατάξεις του άρθρου 11 παρ. 2 του ν. 2690/1999
(ενδεικτικά συμβολαιογραφικές ένορκες βεβαιώσεις ή λοιπά συμβολαιογραφικά
έγγραφα),
γ) ιδιωτικά έγγραφα τα οποία δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή δεν φέρουν
θεώρηση από υπηρεσίες και φορείς της περίπτωσης α της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν.
2690/1999 ή δεν συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη για την
ακρίβειά τους, καθώς και
δ) τα αλλοδαπά δημόσια έντυπα έγγραφα που φέρουν την επισημείωση της Χάγης
(Apostille) ), ή προξενική θεώρηση και δεν έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο.
Σε περίπτωση μη υποβολής ενός ή περισσότερων από τα ως άνω στοιχεία και
δικαιολογητικά που υποβάλλονται σε έντυπη μορφή, πλην της πρωτότυπης εγγύησης
συμμετοχής, η Αναθέτουσα Αρχή δύνανται να ζητήσει τη συμπλήρωση και υποβολή
τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το
ν. 1497/1984 (Α΄188) , εφόσον συντάσσονται σε κράτη που έχουν προσχωρήσει στην
ως άνω Συνθήκη, άλλως φέρουν προξενική θεώρηση. Απαλλάσσονται από την
απαίτηση επικύρωσης (με Apostille ή Προξενική Θεώρηση) αλλοδαπά δημόσια έγγραφα
όταν καλύπτονται από διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες που έχει συνάψει η Ελλάδα
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(ενδεικτικά «Σύμβαση νομικής συνεργασίας μεταξύ Ελλάδας και Κύπρου – 05.03.1984»
(κυρωτικός ν.1548/1985, «Σύμβαση περί απαλλαγής απο την επικύρωση ορισμένων
πράξεων και εγγράφων – 15.09.1977» (κυρωτικός ν.4231/2014). Επίσης
απαλλάσσονται από την απαίτηση επικύρωσης ή παρόμοιας διατύπωσης δημόσια
έγγραφα που εκδίδονται από τις αρχές κράτους μέλους που υπάγονται στον Καν ΕΕ
2016/1191 για την απλούστευση των απαιτήσεων για την υποβολή ορισμένων δημοσίων
εγγράφων στην ΕΕ, όπως, ενδεικτικά, το λευκό ποινικό μητρώο, υπό τον όρο ότι τα
σχετικά με το γεγονός αυτό δημόσια έγγραφα εκδίδονται για πολίτη της Ένωσης από τις
αρχές του κράτους μέλους της ιθαγένειάς του.
Σημειώνεται ότι, γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων που
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές και έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με
τα προβλεπόμενα στην παρ. 2 περ. β του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 “Κώδικας
Διοικητικής Διαδικασίας”, όπως αντικαταστάθηκε ως άνω με το άρθρο 1 παρ.2 του
ν.4250/2014.
Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται, με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό
φάκελο, ο οποίος θα φέρει την ένδειξη «ΝΑ ΜΗΝ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ», στον οποίο
αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως παραλήπτης
η Επιτροπή Διαγωνισμού, το αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα
αποσφράγισης των προσφορών, άλλως η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη,
μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από
τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του
προηγούμενου εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης απόφασης
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας ανάθεσης
σύμβασης.

Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος θα
αναγράφει τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΚΤΗΡΙΟ 240Α ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ.Κ.17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
«Υποβολής Προσφοράς στην 7/2022 Πρόσκληση της Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΑΘΝΩΝ στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
Η προσκόμιση των εγγυήσεων συμμετοχής πραγματοποιείται είτε με κατάθεση του ως
άνω φακέλου στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της Αναθέτουσας Αρχής, είτε με την
αποστολή του ταχυδρομικώς, επί αποδείξει. Το βάρος απόδειξης της έγκαιρης
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προσκόμισης φέρει ο οικονομικός φορέας. Το εμπρόθεσμο αποδεικνύεται με την
επίκληση του αριθμού πρωτοκόλλου ή την προσκόμιση του σχετικού αποδεικτικού
αποστολής κατά περίπτωση.
Στην περίπτωση που επιλεγεί η αποστολή του φακέλου της εγγύησης συμμετοχής
ταχυδρομικώς, ο οικονομικός φορέας αναρτά, εφόσον δεν διαθέτει αριθμό έγκαιρης
εισαγωγής του φακέλου του στο πρωτόκολλο της Αναθέτουσας Αρχής, το αργότερο έως
την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, μέσω της λειτουργικότητας
«Επικοινωνία», τα σχετικό αποδεικτικό στοιχείο προσκόμισης (αποδεικτικό κατάθεσης
σε υπηρεσίες ταχυδρομείου- ταχυμεταφορών),
προκειμένου να ενημερώσει την
Αναθέτουσα Αρχή περί της τήρησης της υποχρέωσής του σχετικά με την (εμπρόθεσμη)
προσκόμιση της εγγύησης συμμετοχής του στον παρόντα διαγωνισμό.
Άρθρο 4ο
Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών
1. Φάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»
1.1 Ο ως άνω φάκελος περιλαμβάνει:
α) την εγγύηση συμμετοχής, κατά τα σχετικώς προβλεπόμενα στο άρθρο 72 του
Ν.4412/2016,
β) την τεχνική προσφορά, η οποία υποβάλλεται σύμφωνα με την παράγραφό 1.3.
κατωτέρω.
γ) το πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους
ή χώρας, από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις
του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής)
και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, και το οποίο θα πρέπει να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
)

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α΄ της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης ,
αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
Σε περίπτωση οφειλής μικρών ποσών φόρων (έως 500€), σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, προσκομίζεται από
τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την Α.Α.Δ.Ε.

ii) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’, της υπ’ αρ.
4/2022 Διακήρυξης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Η ανωτέρω απόδειξη αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλουν οι οικονομικοί φορείς να καταβάλουν εισφορές.
Σε περίπτωση οφειλής μικρών ποσών ασφαλιστικών εισφορών (έως 500€), σύμφωνα
με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, προσκομίζεται από
τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.
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Διευκρινίζουμε ότι:
-

Οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ενημερότητα τόσο για τον
επιχειρηματία, όσο και για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Σε περίπτωση
μη απασχόλησης προσωπικού θα το δηλώνουν με ΥΔ τους.

-

Οι προσωπικές επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε και Ε.Ε.)
ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων.

-

Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.) θα πρέπει να υποβάλλουν
ενημερότητα μόνο της εταιρείας.

θα πρέπει να υποβάλλουν

δ) Υπεύθυνη Δήλωση, στην οποία ο συμμετέχων θα αναγράφει:
-

τον/τους
μοναδικό/ούς αύξων/ντες αριθμό/ούς του/των δρομολογίου/ων ανά
Περιφερειακή Ενότητα για τα οποία υποβάλλει προσφορά, βάσει του πίνακα
δρομολογίων της Πρόσκλησης υποβολής προσφορών και

-

τον αριθμό δρομολογίων που μπορεί να εκτελέσει βάσει των διατιθέμενων από
αυτόν μέσων και

Η ως άνω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ψηφιακή υπογραφή μετά την έναρξη της
διαδικασίας σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης (ήτοι την αποστολή της σχετικής
πρόσκλησης υποβολής προσφορών).
Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο, οι ανωτέρω υπεύθυνες
δηλώσεις υπογράφονται ψηφιακά από τον νόμιμο εκπρόσωπο 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.
Επισημαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να
υπογράφουν τα δικαιολογητικά που υποβάλλουν με την προσφορά τους, με χρήση
προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής, αλλά μπορεί να τα αυθεντικοποιούν με
οποιονδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο, εφόσον στη χώρα προέλευσής τους δεν είναι
υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής σε διαδικασίες σύναψης
δημοσίων συμβάσεων. Στις περιπτώσεις αυτές η προσφορά συνοδεύεται με υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη στην οποία δηλώνεται ότι στην χώρα προέλευσης δεν
προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή ότι στην χώρα προέλευσης
δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για την συμμετοχή σε
διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.
Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε
απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά
υπογεγραμμένη, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει υπογραφή
μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης (ήτοι την αποστολή
της σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών).
1.2 Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής, ποσού που θα καλύπτει το 0,5% επί της εκτιμώμενης
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ημερήσιας αξίας, εκτός ΦΠΑ του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλλουν
προσφορά, επί 525 ημέρες (3 σχολικά έτη). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς για
περισσότερα του ενός δρομολόγια η εγγύηση συμμετοχής θα αντιστοιχεί σε ποσοστό
0,5% της συνολικής εκτιμώμενης αξίας όλων των δρομολογίων.
Σχετικό υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής συμμετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ, της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.

επισυνάπτεται

στο

Οι πρωτότυπες εγγυήσεις συμμετοχής, πλην των εγγυήσεων που εκδίδονται
ηλεκτρονικά, προσκομίζονται με ευθύνη του οικονομικού φορέα, σε κλειστό φάκελο, στον
οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ως
παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού της εκάστοτε Περιφερειακής Ενότητας, το
αργότερο πριν την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών, η οποία
ορίζεται στην παρούσα πρόσκληση για υποβολή προσφοράς, άλλως η προσφορά
απορρίπτεται ως απαράδεκτη μετά από γνώμη της Επιτροπής Διαγωνισμού.
Η προσφορά οικονομικού φορέα που παρέλειψε να προσκομίσει την απαιτούμενη από
τα έγγραφα της σύμβασης εγγύηση συμμετοχής απορρίπτεται ως απαράδεκτη, μετά από
γνώμη του αρμόδιου συλλογικού οργάνου.
Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και
τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη
λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, άλλως η προσφορά απορρίπτεται. Η
Αναθέτουσα Αρχή μπορεί, πριν από τη λήξη ισχύος της προσφοράς, να ζητά από τον
προσφέροντα να παρατείνει τη διάρκεια ισχύος τόσο της προσφοράς όσο και της
εγγύησης συμμετοχής. Απορρίπτεται η προσφορά, εφόσον η παράτασή της δεν
συνοδεύεται από αντίστοιχη παράταση της εγγύησης συμμετοχής.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της εγγύησης
καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, σύμφωνα με τα
ειδικότερα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 72 του ν. 4412/2016.
Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει εάν ο προσφέρων:
α) αποσύρει την προσφορά του κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής,
β) παρέχει, εν γνώσει του, ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται στα άρθρα
2.2.3 έως 2.2.8 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
γ) δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα δικαιολογητικά
(άρθρο 3, 5.3.1 και 5.3.2) της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
δ) δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή του συμφωνητικού,
ε) υποβάλει μη κατάλληλη προσφορά, με την έννοια της περ. 46 της παρ. 1 του άρθρου
2 του ν. 4412/2016,
στ) δεν ανταποκριθεί στη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής να εξηγήσει την
τιμή ή το κόστος της προσφοράς του εντός της τεθείσας προθεσμίας και η προσφορά
του απορριφθεί,
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ζ) στις περιπτώσεις των παρ. 3, 4 και 5 του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, περί
πρόσκλησης για υποβολή δικαιολογητικών από τον προσωρινό ανάδοχο, αν, κατά τον
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών, σύμφωνα με τα άρθρα 3.2 και 3.4 της της υπ’
αρ. 4/2022 Διακήρυξης, διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν στο ΕΕΕΣ είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία, ή αν, από τα
παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού του άρθρου 2.2.3 της υπ’ αρ.
4/2022 Διακήρυξης ή η πλήρωση μιας ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής.
1.3 Η τεχνική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά, συμπληρώνοντας τη λέξη «ΝΑΙ»
στο πεδίο αποδοχής των όρων που βρίσκεται στο τέλος της ειδικής ηλεκτρονικής
φόρμας του συστήματος. Στη συνέχεια το σύστημα παράγει σχετικό ηλεκτρονικό αρχείο,
σε μορφή .pdf, το οποίο υπογράφεται ψηφιακά και υποβάλλεται από τον προσφέροντα.
Τα στοιχεία που περιλαμβάνονται στην ειδική ηλεκτρονική φόρμα του συστήματος και
του παραγόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένου ηλεκτρονικού αρχείου πρέπει να
ταυτίζονται. Σε αντίθετη περίπτωση, το σύστημα παράγει σχετικό μήνυμα και ο
προσφέρον καλείται να παράγει εκ νέου το ηλεκτρονικό αρχείο .pdf.
2. Φάκελος «Οικονομική Προσφορά»
2.1
Με βάση το αναγραφόμενο στην παρούσα κριτήριο ανάθεσης, η Οικονομική
Προσφορά συντάσσεται με την συμπλήρωση της αντίστοιχης φόρμας του ΕΣΗΔΗΣ,
όπως ορίζεται κατωτέρω.
Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά δρομολόγιο/ομάδα
δρομολογίων, με ακρίβεια μέχρι δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.
Η οικονομική προσφορά αφορά τη διάρκεια σε ημέρες που ορίζεται στον πίνακα
δρομολογίων που θα παρατίθενται σε Παράρτημα στην παρούσα Πρόσκληση
Υποβολής Προσφορών, για κάθε δρομολόγιο.
Η Οικονομική προσφορά υποβάλλεται ηλεκτρονικά επί ποινή απορρίψεως αποκλειστικά
και μόνο στον φάκελο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», όπως αναλυτικά περιγράφεται στο
Άρθρο 3 , παράγραφος 2 της παρούσας.
Κατά την υποβολή της ειδικής ηλεκτρονικής φόρμας της οικονομικής προσφοράς στο
ΕΣΗΔΗΣ, οι συμμετέχοντες καλούνται να συμπληρώσουν μόνο την τιμή μονάδος (χωρίς
Φ.Π.Α.). Οι υπόλοιπες πληροφορίες (π.χ. ποσότητα, συνολική αξία, Φ.Π.Α.)
προκύπτουν αυτομάτως από το σύστημα και εμφανίζονται στην εκτύπωση.
Ανάδοχος θα αναδειχθεί εκείνος ο οποίος θα προσφέρει την χαμηλότερη τιμή ανά
δρομολόγιο/ομάδα δρομολογίων.
Στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την
ανάδειξη ενός μειοδότη σε περισσότερα του ενός τμήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι
τα διατιθέμενα από αυτόν μέσα δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τμημάτων, τα
κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που θα του ανατίθενται, είναι, κατά
προτεραιότητα και σε φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:
αα) κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος
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Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τμήμα/ τμήματα,
στο οποίο/ -α , ο μειοδότης είναι ο μοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύμφωνη με
τους όρους της παρούσας.
Η ανάθεση τμημάτων στον μειοδότη, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν
αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων τμημάτων, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου
κριτηρίου, ως κατωτέρω.
αβ) το κριτήριο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής
Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται, μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, στα
εναπομείναντα τμήματα, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες, πέραν του
μειοδότη.
Σύμφωνα με αυτό, ανατίθενται στον μειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τμήμα/
τμήματα με την υψηλότερη προσφερόμενη από αυτόν τιμή.
Οι υποβληθείσες τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για τον ανάδοχο, από την υπογραφή
της σύμβασης μέχρι τη λήξη της.
Επισημαίνεται ότι τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα
του ενός δρομολόγια εφόσον αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και οι ώρες
άφιξης και αναχώρησης αυτών το επιτρέπουν. Η δήλωση του τρόπου εκτέλεσης κατά τα
προαναφερόμενα, θα πρέπει να πραγματοποιείται κατά το στάδιο υποβολής της
οικονομικής προσφοράς, ώστε να διαπιστώνεται η δυνατότητα αυτή και να εγκρίνεται
από την αρμόδια Επιτροπή.
2.2 Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, τα έξοδα μεταφοράς, η δαπάνη
του συνοδού, όπου επιβάλλεται η παρουσία του από την Πρόσκληση, ως και κάθε άλλη
επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για
την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα
της σύμβασης.
Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου
3% και στην επ’ αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%.
Οι προσφερόμενες τιμές αναπροσαρμόζονται μόνο λόγω τιμής καυσίμου, σύμφωνα με
τα αναλυτικώς οριζόμενα στην παράγραφο 6.7 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
2.3 Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες:
α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή καθορίζεται σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα,
β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, με την επιφύλαξη του άρθρου
102 του ν. 4412/2016,
γ) ο χρόνος ισχύος που ορίζεται είναι μικρότερος από αυτόν που προβλέπεται στα
έγγραφα της σύμβασης
δ) θέτει όρο αναπροσαρμογής, πλην της προβλεπόμενης από την εκάστοτε
Πρόσκληση υποβολής προσφορών, αναπροσαρμογής λόγω τιμής καυσίμου και
ε) η τιμή υπερβαίνει τον προϋπολογισμό της σύμβασης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στις επιμέρους προσκλήσεις υποβολής
προσφορών
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Άρθρο 5ο
Χρόνος Ισχύος Προσφορών και Λόγοι Απόρριψης αυτών
 Χρόνος ισχύος προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα δώδεκα (12) μηνών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας
υποβολής των προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από
την Αναθέτουσα Αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 72 παρ. 1 α του ν.
4412/2016 και την παράγραφο 4.3.1.2 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, κατ' ανώτατο όριο
για χρονικό διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη ως άνω αρχική διάρκεια. Σε περίπτωση
αιτήματος της αναθέτουσας αρχής για παράταση της ισχύος της προσφοράς, για τους
οικονομικούς φορείς, που αποδέχτηκαν την παράταση, πριν τη λήξη ισχύος των
προσφορών τους, οι προσφορές ισχύουν και τους δεσμεύουν για το επιπλέον αυτό
χρονικό διάστημα.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
Αναθέτουσα Αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της
διαδικασίας εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που
συμμετέχουν στη διαδικασία μπορούν να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά
και την εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω
ανώτατου ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η
διαδικασία συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους, ενώ οι λοιποί
οικονομικοί φορείς αποκλείονται.
Στην περίπτωση που λήξει ο χρόνος ισχύος των προσφορών και δεν ζητηθεί παράταση
της προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, με αιτιολογημένη απόφασή της, εφόσον η
εκτέλεση της σύμβασης εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, να ζητήσει εκ των υστέρων
από τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης κάθε
επιμέρους σύμβασης στο πλαίσιο του παρόντος ΔΣΑ, να παρατείνουν την προσφορά
τους.
 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H Αναθέτουσα Αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία αποκλίνει από απαράβατους όρους περί σύνταξης και υποβολής της
προσφοράς, ή δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που
ορίζεται στην υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξη και συγκεκριμένα στις παραγράφους 4.2
(Γενικοί όροι υποβολής προσφορών), 4.3 (Περιεχόμενο φακέλων προσφορών), 4.4.1
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(Χρόνος ισχύος προσφορών), καθώς και στις παραγράφους 5.1 (Ηλεκτρονική
αποσφράγιση προσφορών), 5.2 (Αξιολόγηση προσφορών), 5.3 (Πρόσκληση
υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου) αυτής,
β) η οποία περιέχει ατελείς, ελλιπείς, ασαφείς ή λανθασμένες πληροφορίες ή
τεκμηρίωση, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που περιέχονται στο ΕΕΕΣ, εφόσον
αυτές δεν επιδέχονται συμπλήρωσης, διόρθωσης, αποσαφήνισης ή διευκρίνισης ή
εφόσον επιδέχονται δεν έχουν αποκατασταθεί από τον προσφέροντα, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν.4412/2016 και την
παράγραφο 5.2.2. της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός
της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την
Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με τις παραγράφους 5.2.2 και 5.3.1 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης και τα άρθρα 102 και 103 του ν. 4412/2016,
δ) η οποία αποτελεί εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή
περισσότερες προσφορές.
στ) εφόσον δεν προσκομίστηκε, η απαιτούμενη από τα έγγραφα της σύμβασης
εγγύηση συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 4.3.1.2 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης και την παρ. 1 του άρθρου 72 του ν.4412/2016,
ζ) η οποία είναι υπό αίρεση,
η) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής,
θ) για την οποία ο προσφέρων δεν παρείχε, εντός αποκλειστικής προθεσμίας είκοσι
(20) ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν σχετικής πρόσκλησης της Αναθέτουσας
Αρχής, εξηγήσεις αναφορικά με την τιμή ή το κόστος που προτείνει σε αυτήν στην
περίπτωση που η προσφορά του φαίνεται ασυνήθιστα χαμηλή σε σχέση με τα αγαθά,
σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 88 του ν.4412/2016,
ι) η οποία διαπιστώθηκε ότι είναι ασυνήθιστα χαμηλή διότι δε συμμορφώνεται με τις
ισχύουσες υποχρεώσεις της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν.4412/2016,
ια) η οποία παρουσιάζει αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές
προδιαγραφές της σύμβασης,
ιβ) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα
έγγραφα της παρούσας διακήρυξης, εφόσον αυτές δεν θεραπευτούν από τον
προσφέροντα με την υποβολή ή τη συμπλήρωσή τους, εντός της προκαθορισμένης
προθεσμίας σύμφωνα με τα άρθρα 102 και 103 του ν.4412/2016,
ιγ) εάν από τα δικαιολογητικά του άρθρου 103 του ν. 4412/2016, που
προσκομίστηκαν από τον προσωρινό ανάδοχο, δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή
των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74 του ν. 4412/2016 ή η πλήρωση μιας
ή περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με
την παρ. 1 και τα άρθρα 75 του ν.4412/2016, περί κριτηρίων επιλογής,
ιδ) εάν κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών του άρθρου 103 του ν.4412/2016 ,
διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα με το άρθρο 79 του ν.
4412/2016 είναι εκ προθέσεως απατηλά, ή ότι έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά
στοιχεία.
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Άρθρο 6ο
Διαδικασία αποσφράγισης και αξιολόγησης προσφορών
1. Ηλεκτρονική αποσφράγιση προσφορών
Το πιστοποιημένο στο ΕΣΗΔΗΣ, για την αποσφράγιση των προσφορών αρμόδιο
όργανο της Αναθέτουσας Αρχής, ήτοι η επιτροπή διενέργειας/επιτροπή αξιολόγησης,
εφεξής Επιτροπή Διαγωνισμού, προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας ηλεκτρονικής
αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του ν. 4412/2016, ως
ακολούθως: Αποσφραγίζεται ηλεκτρονικά ο (υπο)φάκελος «Δικαιολογητικά
Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά» και ο (υπο)φάκελος «Οικονομική Προσφορά»,
την 9-09-2022 και ώρα 10:30.
Στο στάδιο αυτό τα στοιχεία των προσφορών που αποσφραγίζονται είναι προσβάσιμα
μόνο στα μέλη της Επιτροπής Διαγωνισμού και την Αναθέτουσα Αρχή.
Αξιολόγηση προσφορών

2.

Κριτήριο Ανάθεσης / Επιμέρους κριτήρια προσδιορισμού των υπό ανάθεση
τμημάτων στον ίδιο προσφέροντα
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη
προσφορά, βάσει τιμής.
2.1

Στην περίπτωση που η εφαρμογή των κριτηρίων ανάθεσης θα είχε ως αποτέλεσμα την
ανάδειξη ενός μειοδότη σε περισσότερα του ενός τμήματα, και υπό την προϋπόθεση ότι
τα διατιθέμενα από αυτόν μέσα δεν επαρκούν για την ανάθεση όλων των τμημάτων, τα
κριτήρια για τον προσδιορισμό των τμημάτων που θα του ανατίθενται, είναι, κατά
προτεραιότητα και σε φθίνουσα σειρά, τα ακόλουθα:
αα) κριτήριο του μοναδικού προσφέροντος
Με το εν λόγω κριτήριο ανατίθενται, κατ’ απόλυτη προτεραιότητα, το τμήμα/ τμήματα,
στο οποίο/ -α , ο μειοδότης είναι ο μοναδικός που υπέβαλε προσφορά σύμφωνη με
τους όρους της παρούσας.
Η ανάθεση τμημάτων στον μειοδότη, κατ’ εφαρμογή του εν λόγω κριτηρίου, δεν
αποκλείει την ανάθεση σε αυτόν και άλλων τμημάτων, κατ’ εφαρμογή του δεύτερου
κριτηρίου, ως κατωτέρω.
αβ) το κριτήριο της μεγαλύτερης προσφερόμενης τιμής
Το εν λόγω κριτήριο εφαρμόζεται, μετά την εφαρμογή του πρώτου κριτηρίου, στα
εναπομείναντα τμήματα, στα οποία υπάρχουν και άλλοι προσφέροντες, πέραν του
μειοδότη.
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Σύμφωνα με αυτό, ανατίθενται στον μειοδότη, κατά φθίνουσα σειρά, το τμήμα/
τμήματα με την υψηλότερη προσφερόμενη από αυτόν τιμή.
2.2 Διαδικασία Αξιολόγησης
Μετά την, κατά περίπτωση, ηλεκτρονική αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα
Αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση αυτών μέσω των αρμόδιων, πιστοποιημένων στο
ΕΣΗΔΗΣ οργάνων της, εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων διατάξεων.
Η Αναθέτουσα Αρχή, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, ζητά
από τους προσφέροντες οικονομικούς φορείς, όταν οι πληροφορίες ή η τεκμηρίωση που
πρέπει να υποβάλλονται είναι ή εμφανίζονται ελλιπείς ή λανθασμένες,
συμπεριλαμβανομένων εκείνων στο ΕΕΕΣ, ή όταν λείπουν συγκεκριμένα έγγραφα, να
υποβάλλουν, να συμπληρώνουν, να αποσαφηνίζουν ή να ολοκληρώνουν τις σχετικές
πληροφορίες ή τεκμηρίωση, εντός προθεσμίας όχι μικρότερης των δέκα (10) ημερών
και όχι μεγαλύτερης των είκοσι (20) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης σε
αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Η συμπλήρωση ή η αποσαφήνιση ζητείται και γίνεται
αποδεκτή υπό την προϋπόθεση ότι δεν τροποποιείται η προσφορά του οικονομικού
φορέα και ότι αφορά σε στοιχεία ή δεδομένα, των οποίων είναι αντικειμενικά
εξακριβώσιμος ο προγενέστερος χαρακτήρας σε σχέση με το πέρας της καταληκτικής
προθεσμίας παραλαβής προσφορών. Τα ανωτέρω ισχύουν κατ΄ αναλογίαν και για τυχόν
ελλείπουσες δηλώσεις, υπό την προϋπόθεση ότι βεβαιώνουν γεγονότα αντικειμενικώς
εξακριβώσιμα.
Ειδικότερα :
α) Η Επιτροπή Διαγωνισμού εξετάζει, αρχικά, την προσκόμιση της εγγύησης
συμμετοχής, σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 72. Σε περίπτωση
παράλειψης προσκόμισης, είτε της εγγύησης συμμετοχής ηλεκτρονικής έκδοσης,
μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών, είτε του πρωτοτύπου της
έντυπης εγγύησης συμμετοχής, μέχρι την ημερομηνία και ώρα αποσφράγισης, η
Επιτροπή Διαγωνισμού συντάσσει πρακτικό στο οποίο εισηγείται την απόρριψη της
προσφοράς ως απαράδεκτης.
Στη συνέχεια εκδίδεται από την Αναθέτουσα Αρχή απόφαση, με την οποία
επικυρώνεται το ανωτέρω πρακτικό. Η απόφαση απόρριψης της προσφοράς του
παρόντος εδαφίου εκδίδεται πριν από την έκδοση οποιασδήποτε άλλης
απόφασης, σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών της οικείας διαδικασίας
ανάθεσης σύμβασης και κοινοποιείται σε όλους τους προσφέροντες, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ.
Κατά της εν λόγω απόφασης χωρεί προδικαστική προσφυγή, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παράγραφο 3.4 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
Η Αναθέτουσα Αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις
εγγυητικές επιστολές, προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.
β) Η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει αρχικά στον έλεγχο των δικαιολογητικών
συμμετοχής και εν συνεχεία στην αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών των
προσφερόντων,
των οποίων τα δικαιολογητικά συμμετοχής έκρινε πλήρη. Η
αξιολόγηση γίνεται σύμφωνα με τους όρους της παρούσας και η διαδικασία
αξιολόγησης ολοκληρώνεται με την καταχώριση σε πρακτικό των προσφερόντων, των
υποβληθέντων δικαιολογητικών αυτών, των αποτελεσμάτων του ελέγχου και της
αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής και των τεχνικών προσφορών.
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γ) Στη συνέχεια η Επιτροπή Διαγωνισμού προβαίνει στην αξιολόγηση των
οικονομικών προσφορών των προσφερόντων, των οποίων τα δικαιολογητικά
συμμετοχής και η τεχνική προσφορά κρίθηκαν αποδεκτά, συντάσσει πρακτικό στο
οποίο καταχωρίζονται οι οικονομικές προσφορές κατά σειρά μειοδοσίας και εισηγείται
αιτιολογημένα την αποδοχή ή απόρριψή τους, την κατάταξη των προσφορών και την
ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου.
Εάν οι προσφορές φαίνονται ασυνήθιστα χαμηλές σε σχέση με το αντικείμενο της
σύμβασης, η Αναθέτουσα Αρχή απαιτεί από τους οικονομικούς φορείς, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να
εξηγήσουν την τιμή ή το κόστος που προτείνουν στην προσφορά τους, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας, κατά ανώτατο όριο είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση αυτή εφαρμόζονται τα άρθρα 88 και 89 ν.
4412/2016. Εάν τα παρεχόμενα στοιχεία δεν εξηγούν κατά τρόπο ικανοποιητικό το
χαμηλό επίπεδο της τιμής ή του κόστους που προτείνεται, η προσφορά απορρίπτεται ως
μη κανονική.
Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με
κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η
κλήρωση γίνεται ενώπιον της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των
οικονομικών φορέων που υπέβαλαν τις ισότιμες προσφορές.
Στη συνέχεια, εφόσον το αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής εγκρίνει τα
ανωτέρω πρακτικά εκδίδεται απόφαση για τα αποτελέσματα όλων των ανωτέρω
σταδίων («Δικαιολογητικά Συμμετοχής», «Τεχνική Προσφορά» και «Οικονομική
Προσφορά»), και η Αναθέτουσα Αρχή προσκαλεί εγγράφως, μέσω της λειτουργικότητας
της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, τον πρώτο σε
κατάταξη μειοδότη, στον οποίον πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινός
ανάδοχος»), να υποβάλει τα δικαιολογητικά κατακύρωσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 103 και του άρθρου 7 της παρούσας, περί πρόσκλησης για υποβολή
δικαιολογητικών. Η απόφαση έγκρισης των πρακτικών δεν κοινοποιείται στους
προσφέροντες και ενσωματώνεται στην απόφαση κατακύρωσης.
Άρθρο 7ο
Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου Δικαιολογητικά
προσωρινού αναδόχου (Αποδεικτικά μέσα)

 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου
Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η Αναθέτουσα Αρχή αποστέλλει σχετική
ηλεκτρονική πρόσκληση μέσω του ΕΣΗΔΗΣ στον προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται
να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει, μέσω της
λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ,
εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης
σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα όλων
των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην επόμενη παράγραφο, ως αποδεικτικά
στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της υπ’ αρ.
4/2022 Διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των
παραγράφων 2.2.4 - 2.2.8 αυτής.
Ειδικότερα, το σύνολο των στοιχείων και δικαιολογητικών της ως άνω παραγράφου
αποστέλλονται από αυτόν σε μορφή ηλεκτρονικών αρχείων με μορφότυπο PDF,
σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο Άρθρο 3ο της παρούσας.
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Εντός της προθεσμίας υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης και το
αργότερο έως την τρίτη εργάσιμη ημέρα από την καταληκτική ημερομηνία
ηλεκτρονικής υποβολής των δικαιολογητικών κατακύρωσης, προσκομίζονται με
ευθύνη του οικονομικού φορέα, στην Αναθέτουσα Αρχή, σε έντυπη μορφή και σε
κλειστό φάκελο, στον οποίο αναγράφεται ο αποστολέας, τα στοιχεία του Διαγωνισμού
και ως παραλήπτης η Επιτροπή Διαγωνισμού, τα στοιχεία και δικαιολογητικά, τα οποία
απαιτείται να προσκομισθούν σε έντυπη μορφή (ως πρωτότυπα ή ακριβή αντίγραφα),
σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ως άνω Άρθρου 3ου.
Η προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης, πρέπει να γίνει σε σφραγισμένο
φάκελο ο οποίος θα αναγράφει τα εξής:
ΠΡΟΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ,
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ,
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ,
ΚΤΙΡΙΟ 240Α
ΠΑΡΑΛΙΑ ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ ΜΟΣΧΑΤΟΥ, ΠΡΩΗΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΕΣ
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Τ.Κ.17674 ΚΑΛΛΙΘΕΑ
«ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ στην 7/2022 Πρόσκληση της Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ στο πλαίσιο του ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΓΟΡΩΝ για την ανάθεση
συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.»
ΑΠΟ: (ΠΛΗΡΗ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΕΑ)
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν, η Αναθέτουσα Αρχή καλεί τον προσωρινό ανάδοχο να προσκομίσει τα
ελλείποντα δικαιολογητικά ή να συμπληρώσει τα ήδη υποβληθέντα ή να παράσχει
διευκρινήσεις με την έννοια του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, εντός δέκα (10) ημερών
από την κοινοποίηση της σχετικής πρόσκλησης σε αυτόν.
Ο προσωρινός ανάδοχος δύναται να υποβάλει αίτημα, μέσω της λειτουργικότητας της
«Επικοινωνίας» του ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, προς την Αναθέτουσα
Αρχή, για παράταση της ως άνω προθεσμίας, συνοδευόμενο από αποδεικτικά έγγραφα
περί αίτησης χορήγησης δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου. Στην περίπτωση αυτή
η Αναθέτουσα Αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής αυτών, για όσο χρόνο
απαιτηθεί για τη χορήγησή τους από τις αρμόδιες δημόσιες αρχές. Ο προσωρινός
ανάδοχος μπορεί να αξιοποιεί τη δυνατότητα αυτή τόσο εντός της αρχικής προθεσμίας
για την υποβολή δικαιολογητικών όσο και εντός της προθεσμίας για την προσκόμιση
ελλειπόντων ή τη συμπλήρωση ήδη υποβληθέντων δικαιολογητικών, κατά την έννοια
του άρθρου 102 του ν. 4412/2016, ως ανωτέρω προβλέπεται. Η παρούσα ρύθμιση
εφαρμόζεται αναλόγως και όταν η Αναθέτουσα Αρχή ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων
συμμετοχής και πριν από το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης του
πρώτου εδαφίου της παρ. 5 του άρθρου 79 του ν. 4412/2016, τηρουμένων των αρχών
της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου, καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση γίνεται στον
προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική
άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν:
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i) κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν με το Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) είναι εκ
προθέσεως απατηλά, ή έχουν υποβληθεί πλαστά αποδεικτικά στοιχεία , ή
ii)
δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα
πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών, ή
iii) από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3
(λόγοι αποκλεισμού) ή η πλήρωση μιας ή περισσοτέρων από τις απαιτήσεις των
κριτηρίων ποιοτικής επιλογής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.4 έως 2.2.8 (κριτήρια
ποιοτικής επιλογής) της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
Σε περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής για
μεταβολές στις προϋποθέσεις, τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει με το
Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο Σύμβασης (ΕΕΕΣ) ότι πληροί, οι οποίες μεταβολές
επήλθαν ή για τις οποίες μεταβολές έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την ημέρα
της σύναψης της σύμβασης (οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της
Αναθέτουσας Αρχής η εγγύηση συμμετοχής του.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υποβάλλει αληθή ή ακριβή δήλωση ή δεν
προσκομίσει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά ή δεν
αποδείξει ότι α) δεν βρίσκεται σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 της υπ’
αρ. 4/2022 Διακήρυξης και β) πληροί τα σχετικά κριτήρια ποιοτικής επιλογής τα οποία
έχουν καθοριστεί σύμφωνα με τις παραγράφους 2.2.4 έως 2.2.8 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, η διαδικασία ματαιώνεται.
Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών σύμφωνα με όσα ορίζονται ανωτέρω και τη διαβίβασή
του στο αποφαινόμενο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για
την κατακύρωση της σύμβασης είτε για τη ματαίωση της διαδικασίας.
2. Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.8 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, αναφορικά με την εγγραφή τους στο ΔΣΑ, καθώς και στην παράγραφο 4.1
της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, αναφορικά με την υποβολή προσφορών, κρίνονται κατά
την υποβολή της αίτησης συμμετοχής, δια του ΕΕΕΣ, κατά τα οριζόμενα στην
παράγραφο 3.1, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης της παρούσας
και κατά τη σύναψη της σύμβασης, δια της υπεύθυνης δήλωσης, της περ. δ΄ της παρ. 3
του άρθρου 105 του ν. 4412/2016.
Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων,
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,, οι φορείς στην
ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται να αποδεικνύουν, κατά τα οριζόμενα
στην παρούσα παράγραφο και στην παράγραφο 3.1 ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης και ότι πληρούν τα
σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι 2.2.4, 2.2.6, 2.2.7 και 2.2.8 της
υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,).
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η Αναθέτουσα Αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
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εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την
πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Ευρωπαϊκό Ενιαίο Έγγραφο
Σύμβασης (ΕΕΕΣ), στο οποίο περιέχονται επίσης οι πληροφορίες που απαιτούνται για
τον συγκεκριμένο σκοπό, όπως η ηλεκτρονική διεύθυνση της βάσης δεδομένων, τυχόν
δεδομένα αναγνώρισης και, κατά περίπτωση, η απαραίτητη δήλωση συναίνεσης.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλουν δικαιολογητικά, όταν η
Αναθέτουσα Αρχή που έχει αναθέσει τη σύμβαση διαθέτει ήδη τα ως άνω δικαιολογητικά
και αυτά εξακολουθούν να ισχύουν.
Τα δικαιολογητικά του παρόντος υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά σύμφωνα με το
άρθρο 3, παράγραφο 2 της παρούσης.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα σύμφωνα με την παράγραφο 2.1.4 της
υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της
παραγράφου 2.2.3 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, οι προσφέροντες οικονομικοί
φορείς προσκομίζουν αντίστοιχα τα
δικαιολογητικά που αναφέρονται
παρακάτω.
Αν το αρμόδιο για την έκδοση των ανωτέρω κράτος-μέλος ή χώρα δεν εκδίδει τέτοιου
είδους έγγραφα ή πιστοποιητικά ή όπου το έγγραφα ή τα πιστοποιητικά αυτά δεν
καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2
περ. α’ και β’, καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης,, τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά μπορεί να αντικαθίστανται από ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση,
από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του
κράτους - μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας. Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο,
επίσημη δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα
πιστοποιητικά της παρούσας παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες
τις περιπτώσεις που αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 περ. α’ και β’,
καθώς και στην περ. β΄ της παραγράφου 2.2.3.4 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης. Οι
επίσημες δηλώσεις καθίστανται διαθέσιμες μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου
πιστοποιητικών (e-Certis) του άρθρου 81 του ν. 4412/2016.
Ειδικότερα οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, απόσπασμα του σχετικού
μητρώου, όπως του ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική Αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο
προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι προϋποθέσεις, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3)
μήνες πριν από την υποβολή του.
Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη του
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό
κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης,
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β) για την παράγραφο 2.2.3.2 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, πιστοποιητικό που
εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας, που να είναι εν
ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτό
χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των φορολογικών υποχρεώσεων της
παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, αποδεικτικό
ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε.
Σε περίπτωση οφειλής μικρών ποσών φόρων (έως 500€), σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,, προσκομίζεται από τον
οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από την Α.Α.Δ.Ε.
ii)

Για την απόδειξη της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων προς τους οργανισμούς
κοινωνικής ασφάλισης της παραγράφου 2.2.3.2 περίπτωση α’ της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, πιστοποιητικό εκδιδόμενο από τον e-ΕΦΚΑ.
Η ανωτέρω απόδειξη αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης στους
οποίους οφείλουν οι οικονομικοί φορείς να καταβάλουν εισφορές.
Διευκρινίζουμε ότι:
- Οι ατομικές επιχειρήσεις θα πρέπει να υποβάλλουν ενημερότητα τόσο για τον
επιχειρηματία, όσο και για το προσωπικό που τυχόν απασχολούν. Σε περίπτωση μη
απασχόλησης προσωπικού θα το δηλώνουν με ΥΔ τους.
- Οι προσωπικές επιχειρήσεις (π.χ. Ο.Ε και Ε.Ε.)
ενημερότητα της εταιρείας και των εταίρων.

θα πρέπει να υποβάλλουν

- Οι κεφαλαιουχικές εταιρείες (π.χ. ΙΚΕ, ΕΠΕ και Α.Ε.) θα πρέπει να υποβάλλουν
ενημερότητα μόνο της εταιρείας.
Σε περίπτωση οφειλής μικρών ποσών ασφαλιστικών εισφορών (έως 500€),
σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.3.3 περ. β της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
προσκομίζεται από τον οικονομικό φορέα βεβαίωση οφειλής από τον ΕΦΚΑ.
iii)

Για την παράγραφο 2.2.3.2 περίπτωση α’ της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, πλέον
των ως άνω πιστοποιητικών, υπεύθυνη δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι
δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική
ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.

γ) για την παράγραφο 2.2.3.4 περίπτωση β΄ της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια Αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή
χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα προσκομίζουν:
i) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό
συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή ότι δεν έχουν
υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, προσκομίζουν. Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται
επιπλέον και πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή
κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ για τις ΕΠΕ προσκομίζεται
επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών.
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ii) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν
έχει λυθεί και τεθεί υπό εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.
iii) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την
ηλεκτρονική πλατφόρμα της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά
εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει η μη αναστολή της
επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους (σε περίπτωση ατομικής επιχείρησης).
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο Πιστοποιητικό
Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το αρμόδιο Πρωτοδικείο,
και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα έως τις 31.12.2019 από το
Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία από το Γ.Ε.Μ.Η.
δ) Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,
υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος οικονομικού φορέα ψηφιακά
υπογεγραμμένη ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην
παράγραφο λόγοι αποκλεισμού.
ε) για την παράγραφο 2.2.3.9 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, υπεύθυνη δήλωση του
προσφέροντος οικονομικού φορέα ψηφιακά υπογεγραμμένη περί μη επιβολής σε
βάρος του της κύρωσης του οριζόντιου αποκλεισμού, σύμφωνα τις διατάξεις της
κείμενης νομοθεσίας .
στ) για την παράγραφο 2.2.3.5 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, [εφόσον η εκτιμώμενη
αξία
της
σύμβασης
υπερβαίνει
το
1.000.000
ευρώ]
δικαιολογητικά
ονομαστικοποίησης των μετοχών, τα οποία καθορίζονται κατωτέρω, εφόσον ο
προσωρινός ανάδοχος είναι ανώνυμη εταιρία ή νομικό πρόσωπο στη μετοχική σύνθεση
του οποίου συμμετέχει ανώνυμη εταιρεία ή νομικό πρόσωπο της αλλοδαπής που
αντιστοιχεί σε ανώνυμη εταιρεία.
Συγκεκριμένα, προσκομίζονται:
- Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να
προκύπτει ότι οι μετοχές είναι ονομαστικές, που να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30)
εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
- Αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον
αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
Ειδικότερα:
- Όσον αφορά στις εγκατεστημένες στην Ελλάδα ανώνυμες εταιρείες υποβάλλεται
πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές τους είναι
ονομαστικές και αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και
τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου (μετοχολόγιο), όπως τα στοιχεία αυτά είναι
καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας, το πολύ τριάντα (30) εργάσιμες
ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.
- Όσον αφορά στις αλλοδαπές ανώνυμες εταιρίες ή αλλοδαπά νομικά πρόσωπα
που αντιστοιχούν σε ανώνυμες εταιρείες:

28

22PROC011145813 2022-08-26
Α) εφόσον έχουν κατά το δίκαιο της έδρας τους ονομαστικές μετοχές,
προσκομίζουν :
i) Πιστοποιητικό αρμόδιας Αρχής του κράτους της έδρας, από το οποίο να προκύπτει
ότι οι μετοχές τους είναι ονομαστικές
ii) Αναλυτική κατάσταση μετόχων, με τον αριθμό των μετοχών του κάθε μετόχου,
όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας με
ημερομηνία το πολύ 30 εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
iii) Κάθε άλλο στοιχείο από το οποίο να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι
φυσικού προσώπου των μετοχών, που έχει συντελεστεί τις τελευταίες 30 (τριάντα)
εργάσιμες ημέρες πριν την υποβολή της προσφοράς.
Β)
εφόσον δεν έχουν υποχρέωση ονομαστικοποίησης μετοχών ή δεν
προβλέπεται η ονομαστικοποίηση των μετοχών, προσκομίζουν:
i) βεβαίωση περί μη υποχρέωσης ονομαστικοποίησης των μετοχών από αρμόδια
Αρχή, εφόσον υπάρχει σχετική πρόβλεψη, διαφορετικά προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση του διαγωνιζόμενου ψηφιακά υπογεγραμμένη. Για την περίπτωση μη
πρόβλεψης
ονομαστικοποίησης
προσκομίζεται
υπεύθυνη
δήλωση
του
διαγωνιζόμενου
ii) έγκυρη και ενημερωμένη κατάσταση προσώπων που κατέχουν τουλάχιστον 1%
των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
iii) εάν δεν τηρείται τέτοια κατάσταση, προσκομίζεται σχετική κατάσταση προσώπων,
που κατέχουν τουλάχιστον ένα τοις εκατό (1%) των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου,
σύμφωνα με την τελευταία Γενική Συνέλευση, αν τα πρόσωπα αυτά είναι γνωστά
στην εταιρεία. Σε αντίθετη περίπτωση, η εταιρεία αιτιολογεί τους λόγους που δεν είναι
γνωστά τα ως άνω πρόσωπα, η δε Αναθέτουσα Αρχή δεν διαθέτει διακριτική ευχέρεια
κατά την κρίση της αιτιολογίας αυτής.
-Ειδικά για τις περιπτώσεις εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
μετοχών, της παρ. 2.2.3.5 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης,, προσκομίζονται:
i) Για την απόδειξη της εξαίρεσης από την υποχρέωση ονομαστικοποίησης των
μετοχών τους κατά την περ. α) της παραγράφου 2.2.3.5 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, βεβαίωση του αρμοδίου Χρηματιστηρίου.
ii) Όσον αφορά την εξαίρεση της περ. β) της παραγράφου 2.2.3.5 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, για την απόδειξη του ελέγχου δικαιωμάτων ψήφου υπεύθυνη δήλωση
της ελεγχόμενης εταιρείας και, εάν αυτή είναι διαφορετική του προσωρινού αναδόχου,
πρόσθετη υπεύθυνη δήλωση του τελευταίου, στις οποίες αναφέρονται οι επιχειρήσεις
επενδύσεων, οι εταιρείες διαχείρισης κεφαλαίων/ενεργητικού ή κεφαλαίων
επιχειρηματικών συμμετοχών, ανά περίπτωση και το συνολικό ποσοστό των
δικαιωμάτων ψήφου που ελέγχουν στην ελεγχόμενη από αυτές εταιρεία. Οι
υπεύθυνες αυτές δηλώσεις συνοδεύονται υποχρεωτικά από βεβαίωση ή άλλο
έγγραφο από το οποίο προκύπτει ότι οι ελέγχουσες τα δικαιώματα ψήφου εταιρείες
είναι εποπτευόμενες κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2.2.3.5 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, .
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Όλα τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να είναι επικυρωμένα από την κατά νόμον αρμόδια
Αρχή του κράτους της έδρας του υποψηφίου και να συνοδεύονται από επίσημη
μετάφραση στην ελληνική.
Ελλείψεις στα δικαιολογητικά ονομαστικοποίησης των μετοχών συμπληρώνονται
κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 102 του ν.4412/2016.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει επίσης, επί ποινή απαραδέκτου της προσφοράς, εάν στη
διαδικασία συμμετέχει εξωχώρια εταιρεία από «μη συνεργάσιμα κράτη στον
φορολογικό τομέα» κατά την έννοια των παρ. 3 και 4 του άρθρου 65 του ν.
4172/2013, καθώς και από κράτη που έχουν προνομιακό φορολογικό καθεστώς,
όπως αυτά ορίζονται στον κατάλογο της απόφασης της παρ. 7 του άρθρου 65 του ως
άνω Κώδικα, κατά τα αναφερόμενα στην περίπτωση α της παραγράφου 4 του
άρθρου 4 του ν. 3310/2005.
Προς το σκοπό αυτό, πέραν των ως άνω δικαιολογητικών ονομαστικοποίησης,
προσκομίζεται κατά το στάδιο κατακύρωσης, υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού
αναδόχου ότι δεν είναι εξωχώρια εταιρεία, κατά την ανωτέρω έννοια και δεν εμπίπτει
στις διατάξεις της παρ.4 εδαφ. α & β του άρθρου 4 του Ν. 3310/2005 όπως ισχύει.
B.2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής
δραστηριότητας) προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού
μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του
αντίστοιχου επαγγελματικού μητρώου του Παραρτήματος XI του Προσαρτήματος Α΄ του
ν. 4412/2016, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σε αυτό και αφετέρου το
ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο
ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη - μέλη
ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη δήλωση του
ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή
αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό ανάθεση
σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, ανά περίπτωση, τα
ακόλουθα:
α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο
ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση
β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική κάρτα (Ε.Δ.Χ. ή Π.Ε.Ι.), σε ισχύ, την οποία
διαθέτουν ανάλογα με τον τύπο του οχήματος.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης, (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση
επαγγελματικής δραστηριότητας) γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως
τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός εάν, σύμφωνα με
τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3.: ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ αποδεικτικό για την οικονομική και χρηματοοικονομική
επάρκεια.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 της υπ’ αρ.
4/2022 Διακήρυξης, οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:
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α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε
δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),
β) ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για
κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),
γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),
δ) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόμιμο της λειτουργίας των
ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται,
αντ’ αυτής, προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ
ψηφιακά υπογεγραμένη, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση
και αναφέρεται η σχετική νομοθετική/κανονιστική διάταξη στην οποία αυτή εδράζεται.
ε) πίνακας οχημάτων-οδηγών-συνοδών, ψηφιακά υπογεγραμμένος από τον
ανάδοχο, στον οποίο θα αναφέρονται τα οχήματα (βασικά και εφεδρικά) που θα
χρησιμοποιηθούν ανά δρομολόγιο, καθώς και ονοματεπώνυμο οδηγού και συνοδού
(όπου αυτό απαιτείται) ανά όχημα (μόνο για τα βασικά οχήματα).
Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη
νομοθεσία, και δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (π.χ.
ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο
πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του,
εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Ειδικότερα για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς προσκομίζονται:
i) για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο
οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο και υποχρεούται, κατά την κείμενη
νομοθεσία, να δηλώνει την εκπροσώπηση και τις μεταβολές της στο ΓΕΜΗ,
προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του.
ii) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού
προσώπου γενικό πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ, εφόσον έχει εκδοθεί έως
τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα
ΦΕΚ, αποφάσεις συγκρότησης οργάνων διοίκησης σε σώμα, κλπ., ανάλογα με τη νομική
μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου
εκπροσώπου ψηφιακά υπογεγραμμένη ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Σε περίπτωση που για τη διενέργεια της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης έχουν
χορηγηθεί εξουσίες σε πρόσωπο πλέον αυτών που αναφέρονται στα παραπάνω
έγγραφα, προσκομίζεται επιπλέον απόφαση- πρακτικό του αρμοδίου καταστατικού
οργάνου διοίκησης του νομικού προσώπου χορηγήθηκαν οι σχετικές εξουσίες. Όσον
αφορά τα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έχουν χορηγηθεί εξουσίες σε τρίτα πρόσωπα,
προσκομίζεται εξουσιοδότηση του οικονομικού φορέα.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία
της χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται,
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υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα
ανωτέρω ως προς τη νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού
φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους που
προβλέπονται από τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές διατάξεις ή διαθέτουν πιστοποίηση
από οργανισμούς πιστοποίησης που συμμορφώνονται με τα ευρωπαϊκά πρότυπα
πιστοποίησης, κατά την έννοια του Παραρτήματος VII του Προσαρτήματος Α΄ του ν.
4412/2016, μπορούν να προσκομίζουν στις αναθέτουσες αρχές πιστοποιητικό εγγραφής
εκδιδόμενο από την αρμόδια αρχή ή το πιστοποιητικό που εκδίδεται από τον αρμόδιο
οργανισμό πιστοποίησης.
Στα πιστοποιητικά αυτά αναφέρονται τα δικαιολογητικά βάσει των οποίων έγινε η
εγγραφή των εν λόγω οικονομικών φορέων στον επίσημο κατάλογο ή η πιστοποίηση και
η κατάταξη στον εν λόγω κατάλογο.
Η πιστοποιούμενη εγγραφή στους επίσημους καταλόγους από τους αρμόδιους
οργανισμούς ή το πιστοποιητικό, που εκδίδεται από τον οργανισμό πιστοποίησης,
συνιστά τεκμήριο καταλληλότητας όσον αφορά τις απαιτήσεις ποιοτικής επιλογής, τις
οποίες καλύπτει ο επίσημος κατάλογος ή το πιστοποιητικό.
Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγγεγραμμένοι σε επίσημους καταλόγους
απαλλάσσονται από την υποχρέωση υποβολής των δικαιολογητικών που αναφέρονται
στο πιστοποιητικό εγγραφής τους. Ειδικώς όσον αφορά την καταβολή των εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και των φόρων και τελών, προσκομίζονται επιπροσθέτως της
βεβαίωσης εγγραφής στον επίσημο κατάλογο και πιστοποιητικά, κατά τα οριζόμενα
ανωτέρω στην περίπτωση Β.1, υποπερ. i, ii και iii της περ. β.
Β.7. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά,
υποβάλλουν τα παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε οικονομικό φορέα
που συμμετέχει στην ένωση, σύμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 19
παρ. 2 του ν. 4412/2016.
Β.8. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του τους αναγκαίους πόρους,
προσκομίζει, ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
Ειδικότερα, προσκομίζεται έγγραφο (συμφωνητικό ή σε περίπτωση νομικού προσώπου
απόφαση του αρμοδίου οργάνου διοίκησης αυτού ή σε περίπτωση φυσικού προσώπου
υπεύθυνη δήλωση), δυνάμει του οποίου αμφότεροι, διαγωνιζόμενος οικονομικός
φορέας και τρίτος φορέας, εγκρίνουν τη μεταξύ τους συνεργασία για την κατά
περίπτωση παροχή προς τον διαγωνιζόμενο της χρηματοοικονομικής ή/και τεχνικής
ή/και επαγγελματικής ικανότητας του φορέα, ώστε αυτή να είναι στη διάθεση του
διαγωνιζόμενου για την εκτέλεση της Σύμβασης. Η σχετική αναφορά θα πρέπει να είναι
λεπτομερής και να αναφέρει κατ’ ελάχιστον τους συγκεκριμένους πόρους που θα είναι
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διαθέσιμοι για την εκτέλεση της σύμβασης. Ο τρίτος θα δεσμεύεται ρητά ότι θα διαθέσει
στον διαγωνιζόμενο τους συγκεκριμένους πόρους κατά τη διάρκεια της σύμβασης και ο
διαγωνιζόμενος ότι θα κάνει χρήση αυτών σε περίπτωση που του ανατεθεί η σύμβαση.
Επισημαίνεται ότι δεν αποτελεί στήριξη στις ικανότητες τρίτου, η μίσθωση
οχήματος ή η κατοχή του από τον προσφέροντα, βάσει άλλης νομικής σχέσης με
τρίτο πρόσωπο (π.χ. παραχώρηση χρήσης με ή χωρίς αντάλλαγμα), οπότε και
δεν απαιτείται η υποβολή ΕΕΕΣ του τρίτου.
Σε περίπτωση που ο τρίτος διαθέτει στοιχεία τεχνικής ή επαγγελματικής καταλληλότητας
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, θα δεσμεύεται ότι θα εκτελέσει τις
εργασίες ή υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες,
δηλώνοντας το τμήμα της σύμβασης που θα εκτελέσει.
Β.9. Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας δηλώνει στην προσφορά του ότι
θα κάνει χρήση υπεργολάβων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.8 της υπ’ αρ. 4/2022
Διακήρυξης, στις ικανότητες των οποίων δεν στηρίζεται, προσκομίζεται υπεύθυνη
δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη του προσφέροντος, με σαφή αναφορά του τμήματος
της σύμβασης, που προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, καθώς
και των υπεργολάβων που προτείνει.
Επίσης, υπεύθυνη δήλωση των υπεργολάβων ότι αποδέχονται την εκτέλεση των
εργασιών.
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν υπεργολάβο, εφόσον
συντρέχουν στο πρόσωπό του λόγοι αποκλεισμού.
Η Αναθέτουσα Αρχή ελέγχει ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου
2.2.3 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης.
Β.10. Πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών προσωρινού αναδόχου (δικαιολογητικά
κατακύρωσης), προσκομίζεται ιατρικό πιστοποιητικό υγείας, σε ισχύ κατά τον χρόνο
υποβολής του, τόσο των οδηγών, όσο και των συνοδών, σύμφωνα με τα σχετικώς
οριζόμενα, ανά κατηγορία (οδηγοί ή συνοδοί) στην υπ’ αρ. πρωτ. 4959/24-01-2019
εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
Διευκρινίζουμε ότι:
i) Όσον αφορά το ιατρικό πιστοποιητικό υγείας των οδηγών ΕΔΧ και λεωφορείων
και επειδή για την έκδοση ή ανανέωση τόσο της ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ, όσο
και της άδειας οδήγησης λεωφορείου, απαιτείται από τις ισχύουσες Υπουργικές
Αποφάσεις (Απόφαση Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών Α 79574/5488/16 –
ΦΕΚ τ.Β 4587/27-12-2017 και Απόφαση Υφυπουργού Υποδομών, Μεταφορών και
Δικτύων Α3/οικ.50984/7947 – ΦΕΚ τ. Β 3056/2-12-2013) η προσκόμιση ιατρικού
πιστοποιητικού υγείας στην αρμόδια Υπηρεσία μεταφορών, τεκμαίρεται πως ο
οδηγός είναι υγιής κατά τα οριζόμενα στις ανωτέρω Υπουργικές Αποφάσεις και την
εγκύκλιο 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών και συνεπώς η ύπαρξη ειδικής
άδειας οδήγησης ΕΔΧ, ή άδειας οδήγησης λεωφορείου σε ισχύ, καλύπτει την
προϋπόθεση ικανότητας για οδήγηση, η οποία αποδεικνύεται από το Ιατρικό
πιστοποιητικό υγείας που αναφέρεται στην ΚΥΑ 50025/19-9-2018 και στην εγκύκλιο 2
με Α.Π. 4959/24-1-2019 του Υπουργείου Εσωτερικών (ΑΔΑ: ΨΩΥΗΕ465ΧΘ7-6Γ3).
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ΣΥΝΕΠΩΣ: όσον αφορά τους οδηγούς και στις περιπτώσεις που δεν είναι δυνατή η
προσκόμιση ιατρικού πιστοποιητικού υγείας, θα γίνεται αποδεκτή η προσκόμιση
της εν ισχύ ειδικής άδειας οδήγησης ΕΔΧ για τους οδηγούς ταξί και της εν ισχύ
άδειας οδήγησης για τους οδηγούς λεωφορείων στην οποία θα αναγράφεται ο
εν ισχύ αριθμός ΠΕΙ.
ii) Για τους συνοδούς θα πρέπει να υποβληθεί το Πιστοποιητικό Υγείας, του
παραρτήματος Ι της Υ.Α. Δ1α./Γ.Π..οικ.43289, (ΦΕΚ τ. Β 2179/12-6-2018), το οποίο
προϋποθέτει παθολογική εκτίμηση, έλεγχο φυματίωσης, δερματολογικό έλεγχο και
ψυχιατρικό έλεγχο και ισχύει για δύο έτη.
Β.11. Επισημαίνεται ότι γίνονται αποδεκτές:
•

οι ένορκες βεβαιώσεις που αναφέρονται στην παρούσα Πρόσκληση,
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.
Άρθρο 8ο
Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης

Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών και της εισήγησης της
Επιτροπής επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης, στην οποία ενσωματώνεται η
απόφαση έγκρισης των πρακτικών των περ. α & β της παρ. 2 του άρθρου 100 του ν.
4412/2016 (περί αξιολόγησης των δικαιολογητικών συμμετοχής, της τεχνικής και της
οικονομικής προσφοράς).
Η Αναθέτουσα Αρχή κοινοποιεί, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας», την
απόφαση κατακύρωσης, στην οποία αναφέρονται υποχρεωτικά οι προθεσμίες για την
αναστολή της σύναψης σύμβασης, σύμφωνα με τα άρθρα 360 έως 372 του ν.
4412/2016, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και
αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους οικονομικούς φορείς που έλαβαν μέρος
στη διαδικασία ανάθεσης, εκτός από όσους αποκλείστηκαν οριστικά δυνάμει της παρ. 1
του άρθρου 72 του ν. 4412/2016 και, επιπλέον, αναρτά τα δικαιολογητικά του
προσωρινού αναδόχου στα «Συνημμένα Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού».
Μετά την έκδοση και κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης οι προσφέροντες
λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που
υποβλήθηκαν από αυτούς, με ενέργειες της Αναθέτουσας Αρχής.
Κατά της απόφασης κατακύρωσης χωρεί προδικαστική προσφυγή ενώπιον της ΑΕΠΠ,
σύμφωνα με την παράγραφο 5.6 της υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης. Δεν επιτρέπεται η
άσκηση άλλης διοικητικής προσφυγής κατά της ανωτέρω απόφασης.
Η απόφαση κατακύρωσης καθίσταται οριστική, εφόσον συντρέξουν οι ακόλουθες
προϋποθέσεις σωρευτικά:
α) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης σε όλους τους οικονομικούς φορείς που δεν
έχουν αποκλειστεί οριστικά
β) παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης προδικαστικής προσφυγής ή σε περίπτωση
άσκησης, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
απόφασης της ΑΕΠΠ και σε περίπτωση άσκησης αίτησης αναστολής κατά της
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απόφασης της ΑΕΠΠ, εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της
χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο τελευταίο εδάφιο
της παρ. 4 του άρθρου 372 του ν. 4412/2016,
γ) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο,
σύμφωνα με τα άρθρα 324 έως 327 του ν. 4700/2020, εφόσον απαιτείται, και
δ) ο προσωρινός ανάδοχος, υποβάλλει, στην περίπτωση που απαιτείται, έπειτα από
σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται σύμφωνα με όσα ορίζονται
στο άρθρο 79Α του ν. 4412/2016, στην οποία δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο
πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 104 του ν.
4412/2016 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης
προδικαστικής προσφυγής κατά της απόφασης κατακύρωσης.
Μετά από την οριστικοποίηση της απόφασης κατακύρωσης η Αναθέτουσα Αρχή
προσκαλεί τον ανάδοχο, μέσω της λειτουργικότητας της «Επικοινωνίας» του
ηλεκτρονικού διαγωνισμού στο ΕΣΗΔΗΣ, να προσέλθει για υπογραφή του
συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία δεκαπέντε (15) ημερών από την κοινοποίηση
της σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Η σύμβαση θεωρείται συναφθείσα με την κοινοποίηση
της πρόσκλησης του προηγούμενου εδαφίου στον ανάδοχο.
Σε περίπτωση συμβάσεων με εκτιμώμενη αξία άνω του 1.000.000 ευρώ, πριν την
υπογραφή της σύμβασης υποβάλλεται η υπεύθυνη δήλωση της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673) «Δικαιολογητικά για
την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005»
ψηφιακά υπογεγραμμένη.
Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το ως άνω συμφωνητικό
μέσα στην τεθείσα προθεσμία, με την επιφύλαξη αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας,
κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής η εγγυητική επιστολή
συμμετοχής του και ακολουθείται η ίδια, ως άνω διαδικασία, για τον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά.
Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσέλθει για την υπογραφή του
συμφωνητικού, η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται σύμφωνα με την παράγραφο 5.7 της
υπ’ αρ. 4/2022 Διακήρυξης. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή μπορεί να
αναζητήσει αποζημίωση, πέρα από την καταπίπτουσα εγγυητική επιστολή, ιδίως
δυνάμει των άρθρων 197 και 198 ΑΚ.
Εάν η Αναθέτουσα Αρχή δεν απευθύνει την ειδική πρόσκληση για την υπογραφή του
συμφωνητικού εντός χρονικού διαστήματος εξήντα (60) ημερών από την οριστικοποίηση
της απόφασης κατακύρωσης, με την επιφύλαξη της ύπαρξης επιτακτικού λόγου
δημόσιου συμφέροντος ή αντικειμενικών λόγων ανωτέρας βίας, ο ανάδοχος δικαιούται
να απέχει από την υπογραφή του συμφωνητικού, χωρίς να εκπέσει η εγγύηση
συμμετοχής του, καθώς και να αναζητήσει αποζημίωση ιδίως δυνάμει των άρθρων 197
και 198 ΑΚ.

Άρθρο 9ο
Προσκόμιση εγγράφων πριν από την υπογραφή της σύμβασης
Μετά την, εκ μέρους της Αναθέτουσας Αρχής, πρόσκληση του αναδόχου όπως
προσέλθει για την υπογραφή του συμφωνητικού, και εντός της τεθείσας σε αυτόν
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προθεσμίας, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει σε ηλεκτρονική μορφή μέσω της
επικοινωνίας του ΕΣΗΔΗΣ και να προσκομίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα κάτωθι:
i)

Υπεύθυνες Δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχημάτων
μεταφοράς μαθητών, στις οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για
κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ αδικήματα, ήτοι:
- Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα.
- Να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς σωματικής
βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327),
προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5), αποπλάνησης
παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας
ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β),
μαστροπείας (ΠΚ 349), εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο
έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385).
- Να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση ΚΟΚ, η οποία τιμωρείται
με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και
- Να μην έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική),
υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο
αυτές καταστάσεις.
Για τις ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου
υπογραφής.

ii)

Πίνακας οχημάτων-οδηγών-συνοδών με σφραγίδα και υπογραφή του
αναδόχου, στον οποίο θα αναφέρονται τα οχήματα (βασικά και εφεδρικά) που θα
χρησιμοποιηθούν ανά δρομολόγιο, καθώς και ονοματεπώνυμο οδηγού και
συνοδού (όπου αυτό απαιτείται) ανά όχημα (μόνο για τα βασικά οχήματα),

iii)

ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα
χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),

iv)

δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα
χρησιμοποιηθούν για κάθε
δρομολόγιο (βασικό και εφεδρικό),

v)

Σε περίπτωση: α) συνιδιοκτησίας των οχημάτων, υπεύθυνη δήλωση του
συνιδιοκτήτη του οχήματος, που να δηλώνει ότι συναινεί στην χρησιμοποίηση
του οχήματος από τον υποψήφιο ανάδοχο, για την μεταφορά μαθητών για όλη
την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής.

που

θα

β) μίσθωσης οχήματος, συμφωνητικό μίσθωσης μεταξύ του οικονομικού φορέα και
του ιδιοκτήτη του οχήματος, με σφραγίδες και υπογραφές, στο οποίο να
αναγράφεται η χρονική διάρκεια της μίσθωσης. Στην περίπτωση που η χρονική
διάρκεια της μίσθωσης είναι μικρότερη από την διάρκεια ισχύς της σύμβασης, ο
οικονομικός φορέας οφείλει να προσκομίζει ανανεωμένο ή εκ νέου συμφωνητικό
έτσι ώστε να καλύπτει τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης.
γ) παραχώρησης οχήματος, παραχωρητήριο μεταξύ του οικονομικού φορέα και
του ιδιοκτήτη του οχήματος, με σφραγίδες και υπογραφές, στο οποίο θα
αναφέρεται ότι ο ιδιοκτήτης του οχήματος παραχωρεί το όχημα στον οικονομικό
φορέα για όλη την διάρκεια της σύμβασης μέχρι την πλήρη εκτέλεση αυτής,
vi)

Υπεύθυνη Δήλωση ψηφιακά υπογεγραμμένη της κοινής απόφασης των
Υπουργών Ανάπτυξης και Επικρατείας 20977/23-8-2007 (Β’ 1673)
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«Δικαιολογητικά για την τήρηση των μητρώων του ν. 3310/2005 όπως
τροποποιήθηκε με το ν. 3414/2005», αφορά μόνο συμβάσεις με εκτιμώμενη
αξία άνω του 1.000.000 ευρώ.
Εάν δεν προσκομιστούν, εντός της ως άνω ταχθείσας προθεσμίας, ένα ή περισσότερα
από τα προαναφερόμενα δικαιολογητικά, τίθεται νέα προθεσμία στον ανάδοχο, με
έγγραφο της αρμόδιας Δ/νσης της Περιφέρειας, χωρίς να απαιτείται απόφαση του
αποφαινόμενου οργάνου. Σε κάθε περίπτωση, η εν λόγω προθεσμία δεν μπορεί να
υπερβαίνει την 20η ημέρα από την κοινοποίηση της έγγραφης πρόσκλησης για την
υπογραφή σύμβασης.
Εάν και στη νέα ταχθείσα προθεσμία δεν προσκομιστούν ένα ή περισσότερα από τα
απαιτούμενα δικαιολογητικά, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος από την ανάθεση της
σύμβασης και, εν συνεχεία, η Περιφέρεια δύναται, κατά τη διακριτική της ευχέρεια, να
εφαρμόζει τα οριζόμενα στην παράγραφο 6.5 της υπ΄ αρ. 4/2022 Διακήρυξης (ρήτρα
υποκατάστασης αναδόχου) ή να προβαίνει σε νέα πρόσκληση υποβολής προσφορών
για τη συγκεκριμένη σύμβαση.
Κατά τα λοιπά ισχύουν οι όροι της υπ΄αρ. 4/2022 Διακήρυξης για την Εφαρμογή
Δυναμικού Συστήματος Αγορών του άρθρου 33 του Ν. 4412/2016, όπως ισχύει για την
ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών Δημόσιων Σχολείων της
Περιφέρειας Αττικής για τα σχολικά έτη 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΕΠΠΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ Π.Ε. ΝΟΤΙΟΥ ΤΟΜΕΑ ΑΘΗΝΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΤΗ 2022-2023, 2023-2024 και 2024-2025

Α/Α

7

Περιφερ
ειακή
Ενότητα

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

Δήμος

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

Εξυπηρετ
ούμενα
Σχολεία

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ

Περιγραφή Δρομολογίου

ΒΑΡΗ: ΠΛΑΤΕΙΑ ΒΑΡΚΙΖΑΣ
(ΒΑΡΗ)-Λ. ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣΒΑΣ. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
(ΒΑΡΗ)-Λ. ΒΑΡΗΣ-Λ.
ΒΑΡΗΣ/ΒΑΡΚΙΖΗΣΚΑΛΥΜΝΟΥ-Λ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ - ΑΝΘΕΩΝ
(ΑΝΩ ΓΛΥΦΑΔΑ)-ΔΗΜ.
ΓΟΥΝΑΡΗ-Λ. ΚΩΝ/ΝΟΥ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ-ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ
ΑΘΑΝΑΤΟΥ-ΙΑΣΩΝΙΔΟΥ-Λ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ-Λ.
ΑΛΙΜΟΥ-ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ-Λ.
ΚΥΘΗΡΙΩΝ-ΘΕΟΜΗΤΟΡΟΣ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ 65
(Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) (με 2 συνοδούς)

Σύνολο
Έμφορτ
ων
Χιλιομέ
τρων
Μονής
Διαδρο
μής
23

Αριθμό
ς
Μαθητ
ών

Τύπος
Μεταφορικ
ού Μέσου

Ένδειξη
Συνοδο
ύ

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΝΑΙ (με
2
συνοδο
ύς)

Ειδικά
Διαμορφω
μένο
Όχημα

Αριθμός
Αναπηρι
κών
Αμαξιδί
ων

Ώρα
Άφιξη
ς

Ώρα
Αναχώρηση
ς

Ημερήσιο
Κόστος

Συνολικός
Αριθμός
Δρομολογ
ίων (3 σχ.
έτη)

Συνολικό
Κόστος χωρίς
ΦΠΑ

ΟΧΙ

-

8:00

13:15

185,00€

525

97.125,00
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26

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΟΥ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ

ΕΝΙΑΙΟ
ΕΙΔΙΚΟ
ΕΠΑΓΓΕΛ
ΜΑΤΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο-ΛΥΚΕΙΟ
ΑΓ.
ΔΗΜΗΤΡΙ
ΟΥ

ΚΥΨΕΛΗ: ΗΣΑΠ ΑΤΤΙΚΗ –
ΑΓ. ΜΕΛΕΤΙΟΥ - ΠΑΤΗΣΙΩΝ,
ΛΕΛΑΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ,
ΚΥΨΕΛΗ –ΚΕΡΚΥΡΑΣ,
ΚΥΨΕΛΗ – ΜΟΥΣΤΟΞΥΔΗ –
ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΣ –ΟΥΛΩΦ
ΠΑΛΜΕ, ΙΛΙΣΙΑ – ΛΕΩΦ.
ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΣΤΑΣΕΩΣ (ΠΛ.
ΠΑΝ. ΜΑΚΡΗ), ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
– ΥΜΗΤΤΟΥ – ΛΕΩΦ.
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ,
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ 106
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ-ΠΑΛΑΙΟ
ΦΑΛΗΡΟ-ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ
(μόνο αποχώρηση)

20

16

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

8:15

13:15

145,00€

525

76.125,00

72

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Σ

ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΕΓΚΕΦΑΛ
ΙΚΗΣ
ΠΑΡΑΛΥΣ
ΗΣ

21

2

ΤΑΞΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

-

16:00

34.00 €

525

17.850,00

80

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.
ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ

Μοσχάτο ( Θεσσαλονίκης )Μοσχάτο (Ιλισσού) Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Καλλιθέας

7

2

ΤΑΞΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

13:15

35,00€

525

18.375,00

92

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ

ΕΙΔΙΚΟ
ΝΗΠΙΑΓΩ
ΓΕΙΟ
ΤΥΦΛΩΝ
ΚΑΛΛΙΘΕ
ΑΣ

ΜΕΓΑΡΑ - ΑΙΓΑΛΕΩ ΣΧΟΛΕΙΟ

50

2

ΤΑΞΙ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

8:00

13:00

96.00€

525

50.400,00
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135

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤ
ΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟ
Υ

ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΑΓΙΟΣ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΠΑΛΑΙΟ
ΦΑΛΗΡΟ

12

13

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

8:05

13:15

118,00 €

525

61.950,00

136

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΔΗΜΟΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΔΙΑΠΟΛΙΤ
ΙΣΜΙΚΗΣ
ΕΚΠΑΙΔΕΥ
ΣΗΣ
ΠΑΛΑΙΟΥ
ΦΑΛΗΡΟ
Υ

ΣΧΙΣΤΟ- ΚΕΡΑΤΣΙΝΙ - ΝΙΚΑΙΑ
- ΚΟΡΥΔΑΛΛΟΣ - ΚΑΛΛΙΘΕΑ
- ΠΑΛΑΙΟ ΦΑΛΗΡΟ

18,9

18

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΝΑΙ

ΟΧΙ

-

8:05

13:15

145,00 €

525

76.125,00
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137

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
ΟΛΥΚΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ - ΚΕΡΑΜΕΙΚΟΣ ΤΑΥΡΟΣ - ΜΟΣΧΑΤΟ ΚΑΛΛΙΘΕΑ - ΚΟΥΚΑΚΙ ΓΟΥΒΑ - ΔΑΦΝΗ - ΣΧΟΛΕΙΟ

21

11

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

14:15

134,00

525

70.350,00
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138

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
ΟΛΥΚΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΥ - ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ ΠΑΓΚΡΑΤΙ - ΒΥΡΩΝΑΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ - ΣΧΟΛΕΙΟ

17

24

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

14:15

152,00

525

79.800,00

139

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ - ΒΟΥΛΑ ΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣ - ΑΝΩ
ΓΛΥΦΑΔΑ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ ΑΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΟ - ΓΛΥΦΑΔΑ
- ΕΛΛΗΝΙΚΟ (ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ)
- ΣΧΟΛΕΙΟ

28

30

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

14:15

160,00

525

84.000,00

140

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
ΟΛΥΚΕΙΟ
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ
ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΑΙΓΑΛΕΩ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ-ΣΧΟΛΕΙΟ

16

2

ΤΑΞΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

13:15

48,00

525

25.200,00
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141

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣΠΑΓΚΡΑΤΙ-ΑΓ. ΑΡΤΕΜΙΟΣ-Ν.
ΚΟΣΜΟΣ-ΚΑΛΛΙΘΕΑΣΧΟΛΕΙΟ

16

23

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

13:15

152,00

525

79.800,00

142

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ-ΒΥΡΩΝΑΣΚΑΡΕΑΣ-ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΚΑΤΩ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ-ΔΑΦΝΗΣΧΟΛΕΙΟ

16

18

ΜΙΚΡΟ
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:00

13:15

125,00

525

65.625,00
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143

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΝΕΑΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΠΡΟΤΥΠ
Ο
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο
ΕΥΑΓΓΕΛΙ
ΚΗΣ
ΣΧΟΛΗΣ
ΣΜΥΡΝΗΣ

ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ-ΒΟΥΛΑ-ΑΝΩ
ΒΟΥΛΑ-ΓΛΥΦΑΔΑΤΕΡΨΙΘΕΑ ΓΛΥΦΑΔΑΣΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ- ΑΛΙΜΟΣΣΧΟΛΕΙΟ

21

24

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

20:00

13:15

156,00

525

81.900,00

144

ΝΟΤΙΟΥ
ΤΟΜΕΑ
ΑΘΗΝΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ
Σ

ΕΙΔΙΚΟ
ΓΥΜΝΑΣΙ
Ο
ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΡΗΚΟ
ΩΝ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΗΣ
ΚΑΙ
ΕΙΔΙΚΟ
ΔΗΜΟΤΙΚ
Ο
ΣΧΟΛΕΙΟ
ΑΡΓΥΡΟΥ
ΠΟΛΗ ΚΩΦΩΝ
ΚΑΙ
ΒΑΡΗΚΟ
ΩΝ

ΣΟΧΟ ΜΕΓΑΡΩΝΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗ

70

4

ΤΑΞΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ

-

8:15

13:15

96,00

525

50.400,00

22PROC011145813 2022-08-26

22PROC011145813 2022-08-26

