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ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ   ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 

ΑΡ.   ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ  10/2021 

ΘEMA: Μίσθωση  δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, 

για την μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 48.670,00 με 

ΦΠΑ. 

 
 

 

 

Το  Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Κοινωνικής  Πρόνοιας  Περιφέρειας  Θεσσαλίας», που εδρεύει 

στην  Γιάννουλη Λάρισας, Παπάγου 49 , ΤΚ 41500, και το οποίο θα ονομάζετε στην παρούσα  διακήρυξη  ως  

αναθέτουσα αρχή   έχοντας υπόψη: 

 

1. Τις   διατάξεις:   

1. Του ν. 4412/2016 (Α' 147) “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή 

στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ) (ΦΕΚ 147/Α/08-08-2016), όπως τροποποιήθηκε  και 

ισχύει ». 

2. Του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 

Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις». 

3. Του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών 

Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) 

και λοιπές ρυθμίσεις» και ειδικότερα τις διατάξεις του άρθρου 1,  της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 

107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την 

καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις εμπορικές συναλλαγές». 

4. Το Ν.3419/2005 «Γενικό Εμπορικό Μητρώο Γ.Ε.Μ.Η. & εκσυγχρονισμός της Επιμελητηριακής 

Νομοθεσίας» (ΦΕΚ 114/Α/8-6-2006), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

5. Το άρθρο 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 τροποποιήθηκε και ισχύει. 
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6. Τη διάταξη της παραγράφου 16 άρθρου 47 Ν.4472/17 με βάση την οποία  η  δημοσίευση  της 

προκήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ αντικαθιστά την υποχρέωση δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων 

Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβέρνησης η οποία παύει να ισχύει λόγω έκδοσης της 

Υ.Α 57654/22.5.2017 ( ΦΕΚ 1781/23.5.2017 τ.Β ). 

7. Την με αρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924Β) Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης 

«Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.)». 

8. Την αριθμ. 158/16 Απόφαση Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ (Φ.Ε.Κ 3698/Β/16-11-2016):Έγκριση  «Τυποποιημένου 

Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης » (ΤΕΥΔ) του άρθρου 79 παρ 4 του Ν.4412/16 (Α΄147) για διαδικασίες 

σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών. 

9. Την Κατευθυντήρια Οδηγία 15 ΕΑΑΔΗΣΥ (Απόφαση 161/2016) «Οδηγίες συμπλήρωσης 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ) του άρθρου 79 παρ. 4 Ν. 4412/16. 

10. Τις διατάξεις του Βιβλίου IV ( άρθρα 345-374 ) Ν.4412/16 που διέπουν τις διαφορές που αναφύονται 

από πράξεις η παραλήψεις ,οι οποίες εκδίδονται η συντελούνται μετά την 26/6/2017 καθώς και τις 

διατάξεις του Π.Δ 39/17 «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών ενώπιον της Αρχής 

Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)». 

11. του ν. 4129/2013 (Α’ 52) «Κύρωση του Κώδικα Νόμων για το Ελεγκτικό Συνέδριο». 

12. Του άρθρου 26 του ν.4024/2011 (Α 226) «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και 

ορισμός των μελών τους με κλήρωση». 

13. Του ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και 

Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων(ΦΕΚ 204/Α/15-09-2011), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει». 

14. Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 

πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 

Διαύγεια" και άλλες διατάξεις (ΦΕΚ 112/Α/13-07-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει”. 

15. Του άρθρου 5 της απόφασης με αριθμ. 11389/1993 (Β΄ 185) του Υπουργού Εσωτερικών, 

16. του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο νομαρχιακό 

και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». 

17. Του ν. 3469/2006 (Α’ 131) “Εθνικό Τυπογραφείο, Εφημερίς της Κυβερνήσεως και λοιπές διατάξεις”. 

18. του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας», 

19. του ν.2690/1999 (Α' 45) “Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και άλλες διατάξεις”  και 

ιδίως των άρθρων 7 και 13 έως 15. 

20. του π.δ 28/2015 (Α' 34) “Κωδικοποίηση διατάξεων για την πρόσβαση σε δημόσια έγγραφα και 

στοιχεία”. 

21. του π.δ. 80/2016 (Α΄145) “Ανάληψη υποχρεώσεων από τους Διατάκτες”, 

22. Την απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ.57654 /22-5-17 ( ΦΕΚ 1781/23-5-17 

τ.Β΄) με τίτλο «  Ρύθμιση ειδικοτέρων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού 

Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων ( ΚΗΜΔΗΣ ) του Υπουργείου Οικονομίας και 

Ανάπτυξης ». 

23. Την Απόφαση  Υπ. Οικονομίας και Ανάπτυξης αριθμ. 56902/215/19.5.2017 ( Φ.Ε.Κ  1924/2.6.2017 

τ.Β’ )   « Τεχνικές λεπτομέρειες και διαδικασίες λειτουργίας του Εθνικού Συστήματος  Ηλεκτρονικών 

Δημοσίων Συμβάσεων(Ε.ΣΗ.ΔΗ.Σ). 

24. Των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών διατάξεων που 

αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη της παρούσας,  καθώς και του 

συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού 

δικαίου που διέπει την ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται 

ρητά παραπάνω. 

25. του άρθρου 4 της από 12-12-2012 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ τεύχος Α΄240), που 

κυρώθηκε με το Ν.4111/2013 (ΦΕΚ τεύχος Α΄ 18). 

2.Τις  αποφάσεις: 

 

https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2017/05/1781-17-%CE%A4.%CE%92.pdf
https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2017/05/1781-17-%CE%A4.%CE%92.pdf
https://www.e-dimos.gr/eshdhs/
https://www.e-dimos.gr/wp-content/uploads/2017/06/1924-2.6.2017-1.pdf
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26. Την υπ’ αριθ. 100/7ης/26/03/2021 απόφαση του Δ.Σ με θέμα έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας 

συνοπτικού διαγωνισμού για την μίσθωση  δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή 

Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας (ΑΔΑ:6ΞΔ9ΟΞΝ2-ΓΝΠ)& (ΑΔΑΜ : 21REQ008440294 

2021-04-09) 

27. Την  έγκριση ανάληψης πολυετους  υποχρέωσης  σε βάρος πίστωσης του ΚΑΕ 0815 για το έτος 

2022 ποσού 48.670,00 € Αρ. πρωτ. Λ259/07/04/2021 ( ΑΔΑ:9ΗΡΖΟΞΝ2-ΑΙΔ) & ( ΑΔΑΜ: 

21REQ008440305 2021-04-09) 

28. Την έγκριση από την αποκεντρωμένη περιφέρεια Θεσσαλίας με την αρ. πρωτ 71948 12/04/2021 

απόφαση. 
29. Την Έγκριση σχεδίου διακήρυξης με την  υπ. αριθ 148.  απόφαση της της 12ης 21/052021 

συνεδρίασης του Δ.Σ. ( AΔΑ: 6XOMOJN2-5ΓΟ) 

 

ΠΡΟΚΥΡΗΣΕΙ 

 

Συνοπτικό  μειοδοτικό διαγωνισμό (άρθρο 117 του Ν.4412/2016)  με τους όρους και τις προϋποθέσεις 

που αναφέρονται στα άρθρα καθώς και στα σχετικά παραρτήματα που ακολουθούν. 

Κανένας υποψήφιος δε μπορεί σε οποιαδήποτε περίπτωση, να επικαλεστεί προφορικές απαντήσεις εκ μέρους 

της Αναθέτουσας Αρχής, σχετικά με τους όρους του παρόντος διαγωνισμού. 

Επισημαίνεται ότι οι διευκρινίσεις επί των τιθέμενων ερωτημάτων υποψήφιων συμμετασχόντων στο 

διαγωνισμό, όσον αφορά στους όρους της παρούσας διακήρυξης, παρέχονται εγγράφως από την Υπηρεσία 

μας το αργότερο τέσσερις (4) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

Για πληροφορίες σχετικά με τα είδη της προμήθειας οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά 

με τους παρακάτω υπαλλήλους : 

 

Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα της επαναπροκήρυξης του διαγωνισμού με τροποποίηση ή μη των 

όρων και προδιαγραφών της Διακήρυξης, της αναβολής ή της ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 

υπαναχώρησης της από τις εν λόγω προμήθειες σε κάθε στάδιο της διαδικασίας, χωρίς υποχρέωση καταβολής 

αποζημίωσης εξ αυτού του λόγου στους Υποψηφίους.  

 

Οποιεσδήποτε δαπάνες αναλήφθηκαν για την προετοιμασία ή/και υποβολή των Προσφορών από τους 

Υποψήφιους ή τρίτα πρόσωπα εξ ονόματος τους, τους βαρύνουν εξ ολοκλήρου και η Αναθέτουσα Αρχή δε 

φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες δαπάνες.  

 

Για κάθε θέμα που δεν ρυθμίζεται στην παρούσα έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν.4412/2016 με όλες 

τις τροποποιήσεις. 

 

  
 

 

 
ΑΡΘΡΑ 

 
ΑΡΘΡΟ 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

Αντικείμενο της σύμβασης είναι μίσθωση  δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή 

Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα από 

οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 48.670,00 με ΦΠΑ. Το 

πρώτο λεωφορείο θα πραγματοποιήσει έως 251 δρομολόγια ενώ το δεύτερο έως 30 δρομολόγια. Η 

υπηρεσία θα εκτελέσει μόνο όσα δρομολόγια απαιτηθούν.    
 

ΑΡΘΡΟ 2. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΣ  ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές  θα κατατίθενται  (αυτοπροσώπως, courier) στο Παράρτημα   Αποθεραπείας και 

Αποκατάστασης Παιδιών  με  Αναπηρίες Καρδίτσας,  (Τμήμα προμηθειών Ταχ. διεύθυνση  Φαναρίου  

Τέρμα,  Τ.Κ 43100  Καρδίτσα)  και θα λαμβάνουν   πρωτόκολλο  από την   γραμματεία (αποτελεί απόδειξη 

ότι κατέθεσαν την προσφορά τους)  μέχρι  08/06/2021    και ώρα 14.00 μ.μ. Οι προσφορές που θα 
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κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα δεν θα γίνονται  δεκτές και θα επιστρέφονται στον 

αποστολέα χωρίς να αποσφραγισθούν. (Θα αναγράφεται η εκπρόθεσμη  ημερομηνία και ώρα 

παραλαβής)  Η ελάχιστη προθεσμία παραλαβής των προσφορών ανέρχεται σε δέκα (10) ημέρες από την ημερομηνία 

δημοσίευσης της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ( άρθρο 121 παρ 1 Ν.4412/16 όπως αντικατ. με τη παρ 19 του άρθρου 43 Ν.4605/19 

) 

 
ΑΡΘΡΟ 3. ΤΟΠΟΣ ΚΑΙ  ΧΡΟΝΟΣ  ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ- ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ  

Οι προσφορές θα αποσφραγισθούν στο Παράρτημα  Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με 

Αναπηρίες Καρδίτσας, (Ταχ. διεύθυνση  Φαναρίου Τέρμα  1ος όροφος,  Τμήμα προμηθειών)   στις 

09/06/2021 και ώρα 09:00  π.μ ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού  από την αρμόδια επιτροπή που έχει 

ορίσει το Κέντρο. (Πληροφορίες: Ζιώγας Σωτήριος τμήμα προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας,  Ταχ. Δ/νση  

Φαναρίου Τέρμα  Καρδίτσα,  Τ.Κ 43100, Τηλ. 24413-50305-12, FAX : 2441025489, 

emal:kkpthesslyziogas@gmail.com) 

 
ΑΡΘΡΟ 4. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΚΑΕ - CPV 

Η συνολική προϋπολογισθείσα δαπάνη για τα δυο λεωφορεία ανέρχεται στο ποσό των 48.670,00 €   με ΦΠΑ 

για το έτος 2022. 

ΚΑΕ Προμήθειας : 0815 ----  CPV: : (60172000-4). 

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ 

Ο ΦΠΑ  υπολογίζεται με 24%. Αν αυτό μεταβληθεί ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με τον ΦΠΑ 

της κείμενης νομοθεσίας.  

Ο ΦΠΑ υπολογίζεται με 24%. Αν αυτό μεταβληθεί ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εκδίδει το τιμολόγιο σύμφωνα με τον ΦΠΑ 

της κείμενης νομοθεσίας.  

 

 
ΑΡΘΡΟ 5.  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ - ΤΟΠΟΣ  ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
 

1. 1. Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται για το πρώτο λεωφορείο  από την υπογραφή της   και έως την 

πραγματοποίηση  251 δρομολογίων, ενώ για το δεύτερο λεωφορείο έως την πραγματοποίηση  30 

δρομολογίων. Η σύμβαση θα έχει διάρκεια ένα έτος και συγκεκριμένα από 01/01/2022 έως 31/12/2022 

χωρίς αυτό να είναι δεσμευτικό για την αναθέτουσα αρχή. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να 

καλέσει τον ανάδοχο για υπογραφή της σύμβασης οποιαδήποτε στιγμή και εφόσον έχει ισχύ η προσφορά 

του. Πριν την υπογραφή είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ή οποιοδήποτε 

άλλο έγγραφο ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή π.χ ασφαλιστική, φορολογική ενημερότητα  κτλ.  

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 24 θέσεων και άνω 

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

( ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΕΩΦΩΡΕΙΟΥ ΑΠΟ 

ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΩΣ 251 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   
137,09 32,90 170,00 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΓΙΑ Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  15 θέσεων με ράμπα 

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

( ΑΝΩΤΕΡΗ 

ΤΙΜΗ)  

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΕΩΦΩΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΜΑΒΟ-

ΑΜΠΕΛΩΝΑ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΩΣ 30 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   
161,29 38,70 200,00 
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2. Η παραλαβή της υπηρεσίας  θα πραγματοποιείται  από την αρμόδια επιτροπή παρακολούθησης και 

παραλαβής η οποία θα εκδίδει τα σχετικά πρωτόκολλα  παραλαβής. Παραλαβή της υπηρεσίας  νοείται 

όταν ένα δρομολόγιο  εκτελεστεί στα χρονικά περιθώρια που ορίζει η Αναθέτουσα Αρχή.  
 
ΑΡΘΡΟ 6. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

Οι τεχνικές προδιαγραφές, και ο ενδεικτικός προϋπολογισμός αναφέρονται αναλυτικά στο Παράρτημα Α στο 

τέλος της διακήρυξης.  
 
ΑΡΘΡΟ 7.  ΔΙΚΑΙΟΥΜΕΝΟΙ  ΣΥΜΕΤΟΧΗΣ  
1. Δικαίωμα συμμετοχής  (άρθρο 25 του Ν.4412/2016) στην διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης 

έχουν τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα και σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών 

που είναι  εγκατεστημένα σε: 

α)  κράτος-μέλος της Ένωσης, 

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

γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ  (Συμφωνία Δημοσίων Συμβάσεων «Aggrement on 

Government Procurement GPA» του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε.), η οποία κυρώθηκε από 

την Ελλάδα με το Ν.2513/1997)  στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα 

Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως 

άνω συμφωνίας καθώς και   

δ)   τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ' της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς 

ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα    διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων εφόσον 

πληρούν τις προϋποθέσεις που ορίζονται στη παρούσα διακήρυξη.  

2. Στο βαθμό που καλύπτονται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με 

την Ένωση Προσαρτήματος I της ΣΔΣ, καθώς και τις λοιπές διεθνείς συμφωνίες από τις οποίες δεσμεύεται η 

Ένωση, οι αναθέτουσες αρχές επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς 

φορείς των χωρών που έχουν υπογράψει τις εν λόγω συμφωνίες μεταχείριση εξίσου ευνοϊκή με αυτήν που 

επιφυλάσσουν για τα έργα, τα αγαθά, τις υπηρεσίες και τους οικονομικούς φορείς της Ένωσης. 

(Οι ενώσεις οικονομικών φορέων  (Άρθρο 19 Ν.4412/2016) δεν  είναι  υποχρεωμένες να  περιβληθούν   

συγκεκριμένη   νομική   μορφή   για  την  υποβολή  προσφοράς. Στην περίπτωση επιλογής και κατακύρωσης 

του διαγωνισμού σε ένωση, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται, εφ’ όσον το θεωρήσει αναγκαίο για την 

ικανοποιητική εκτέλεση της σύμβασης, να ζητήσει από την ένωση να λάβει  ορισμένη νομική μορφή ώστε να 

εξασφαλίζεται η ύπαρξη ενός Α.Φ.Μ. Στην περίπτωση αυτή, η ένωση οφείλει να συμμορφωθεί με τις επιταγές 

της Αναθέτουσας Αρχής. Κατά την υποβολή προσφοράς  όλα τα μέλη της ένωσης ευθύνονται   έναντι στην 

αναθέτουσα αρχή αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν και η ευθύνη ισχύει έως την ολοκλήρωση της σύμβασης. 
 

ΑΡΘΡΟ 8. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ (Άρθρο 73  Ν.4412/2016) 

  1.Αποκλείονται  από την συμμετοχή  στην παρούσα  διαδικασία σύναψης  σύμβασης,  οι οικονομικοί 

φορείς που υπάρχει σε  βάρος τους τελεσίδικη  καταδικαστική  απόφαση για έναν από τους ακόλουθους 

λόγους: 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της  απόφασης-πλαίσιο 

2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου 

εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42), 

β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 

25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου 

της 22αςΙουλίου 2003, για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L192 της 31.7.2003, 

σ. 54), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα, 

γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της27.11.1995, σ.48), η οποία κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (Α' 48), 

δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα  συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως 

ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 13ης 

Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή 

συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής, 
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ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως 

αυτές Ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου 

της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος 

για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 

309 της 25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α' 166), 

στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 

2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και 

την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την 

αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η 

οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α' 215 ).  

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του 

οποίου εκδόθηκε τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή 

ελέγχου σε αυτό. Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως: 

αα) στις περιπτώσεις ατομικής επιχείρησης, το φυσικό πρόσωπο που ασκεί την αντίστοιχη δραστηριότητα, 

ββ) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών  εταιρειών 

(Ι.Κ.Ε)  και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 

γγ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του 

Διοικητικού Συμβουλίου, 

δδ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

εε) σε όλες τις υπόλοιπες  περιπτώσεις νομικών προσώπων η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων 

αφορά τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

(Οι ενώσεις προσώπων ή οι Κοινοπραξίες,  αποκλείονται ακόμα και αν  ένα τουλάχιστον μέλλον τους 

υποπέσει σε ένα από τα ανωτέρω παραπτώματα.) 

2. Επίσης αποκλείονται  από την συμμετοχή στην παρούσα  διαδικασία σύναψης  σύμβασης   οι οικονομικοί 

φορείς  εάν η αναθέτουσα αρχή: 

α) γνωρίζει ότι ο εν λόγω οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική 

απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος 

ή την εθνική νομοθεσία ή/και 

β) μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο οικονομικός φορέας έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις 

του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. Αν ο οικονομικός φορέας είναι 

Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές 

κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση. Η παρούσα 

παράγραφος παύει να εφαρμόζεται όταν ο οικονομικός φορέας εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του είτε 

καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, 

κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 γ) γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα (άρθρο 39 παρ.1 Ν.4488/2017)  ότι έχουν 

επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα μέσα σε χρονικό διάστημα δυο (2) ετών πριν από την 

ημερομηνία λήξης υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής 

προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  2063/Δ1632/2011 

(Β΄266) όπως εκάστοτε ισχύει ως « υψηλής» ή «πολύ  υψηλής» σοβαρότητας οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρείς διενεργηθέντες  ελέγχους ή ββ) δυο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας 

που αφορούν την αδήλωτη εργασία οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δυο (2)  διενεργηθέντες  

ελέγχους. Οι υπό αα και ββ  κυρώσεις  πρέπει να έχουν αποχτήσει τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ. Ο 

λόγος  αποκλεισμού δεν εφαρμόζεται όταν η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α  είναι ίση ή 

κατώτερη από το ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ.(20.000,00  €).  

 

3. Επίσης αποκλείονται: 
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 α) Υποψήφιοι που έχουν αθετήσει τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της 

περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της 

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

εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α' του Ν. 4412/16,  

β) Υποψήφιοι που τελούν υπό πτώχευση ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης 

ή τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχουν υπαχθεί σε διαδικασία 

πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες ή εάν βρίσκονται σε 

οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές 

διατάξεις νόμου,  

γ) Υποψήφιοι που συνήψαν συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του 

ανταγωνισμού,  

δ) Υποψήφιοι που έχουν επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση ουσιώδους 

απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή 

προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 

σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις,  

ε) Υποψήφιοι που έχουν κριθεί ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων 

επιλογής, έχουν αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά 

που απαιτούνται κατ' εφαρμογή του άρθρου 79 του Ν.4412/16, 

 στ) Υποψήφιοι που επιχειρούν να επηρεάσουν με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσουν εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να τους αποφέρουν 

αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχουν εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την 

επιλογή ή την ανάθεση,  

ζ) Υποψήφιοι που έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την 

ακεραιότητα τους.  

η).  Η αναθέτουσα  αρχή  αποκλείει  έναν οικονομικό φορέα, σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη 

διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης,  όταν αποδεικνύεται ότι αυτός βρίσκεται λόγω 

πράξεων ή παραλείψεων του  είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις περιπτώσεις  που αναφέρονται 

παραπάνω.  

4. Αποκλείεται  αυτοδίκαια από την παρούσα  διαδικασία σύναψης σύμβασης ο  οικονομικός φορέας  

στον οποίο έχει   επιβληθεί με την κοινή υπουργική απόφαση του άρθρου 74 του Ν.4412/2016  η ποινή του 

αποκλεισμού. 
(Εάν η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, ορίζεται ότι στις περιπτώσεις της παραγράφου 1 η 

περίοδος αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση και στις περιπτώσεις της 

παραγράφου 4 στα τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού γεγονότος. 

Το παρόν άρθρο δεν εφαρμόζεται σε δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ίση ή κατώτερη των δύο χιλιάδων πεντακοσίων 

(2.500) ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.) 

5. Όλοι οι παραπάνω λόγοι αποκλεισμού ισχύουν και  για όλα τα φυσικά  ή νομικά πρόσωπα του 

εξωτερικού που έχουν υποστεί αντίστοιχες με τις παραπάνω κυρώσεις σε χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

ή εκτός αυτής. 
 
ΑΡΘΡΟ 9. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

 

1. Καταλληλόλητα για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας. 

Ο οικονομικός φορέας   (άρθρο 75 του Ν.4412/2016) που θα συμμετέχει στην  ανωτέρω  διαγωνιστική 

διαδικασία για την σύναψη δημόσιας σύμβασης θα πρέπει να είναι εγγεγραμμένος στο σχετικό επαγγελματικό 

μητρώο που τηρείται στο κράτος εγκατάστασής τους. Ειδικά οι προσφέροντες που είναι εγκατεστημένοι 

στην Ελλάδα απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο οικείο Βιοτεχνικό η Εμπορικό Επιμελητήριο με το 

οποίο να πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό τους επάγγελμα. Οι προσφέροντες που είναι 

εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα 

του παραρτήματος ΧΙ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. 
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ΑΡΘΡΟ 10. ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ  (ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ)  

 
ΑΡΘΡΟ 11. ΔΗΜΟΣΙΟΤΗΤΑ   
Το πλήρες κείμενο της Διακήρυξης θα αναρτηθεί  σε ηλεκτρονική μορφή στην  ιστοσελίδα της Αναθέτουσας 

Αρχής (www.kkpthessaly.gr/), στον ιστότοπο  http://et.diavgeia.gov.gr (Πρόγραμμα Διαύγεια περιληψη), 

στον ιστότοπο http://eprocurement.gov.gr (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων 

(Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ) καθώς και σε μία τοπική εφημερίδα. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων στον Ελληνικό Τύπο θα 

βαρύνει τον ανάδοχο.   
 
ΑΡΘΡΟ 12. ΓΛΩΣΣΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
1.Τα έγγραφα της σύμβασης συντάσσονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα και προαιρετικά και σε 

άλλες γλώσσες, συνολικά ή μερικά. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των τμημάτων των εγγράφων της 

σύμβασης που έχουν συνταχθεί σε περισσότερες γλώσσες, επικρατεί η ελληνική έκδοση (παρ 3 άρθρου 53 

Ν.4412/16). Τυχόν ενστάσεις ή προδικαστικές προσφυγές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.  

2.Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία, καθώς και τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται 

στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά 

δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το 

ν. 1497/1984  (Α' 188).  

3.Ειδικότερα, όλα τα δημόσια έγγραφα που αφορούν αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς και που θα 

κατατεθούν από τους προσφέροντες στην παρούσα διαδικασία, θα είναι νόμιμα επικυρωμένα,  και η 

μετάφραση των εν λόγω εγγράφων μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από 

το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Πολ.Δ. και 53 του Κώδικα 

περί Δικηγόρων, είτε από ορκωτό μεταφραστή της χώρας προέλευσης, αν υφίσταται στη χώρα αυτή τέτοια 

υπηρεσία. 

4.Επιτρέπεται αντίστοιχα η κατάθεση οιουδήποτε δημόσιου εγγράφου και δικαιολογητικού που αφορά 

αλλοδαπή Επιχείρηση με τη μορφή επικυρωμένης φωτοτυπίας προερχόμενης είτε από το νόμιμο επικυρωμένο 

έγγραφο από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας  του προσφέροντος, είτε από το πρωτότυπο έγγραφο με την 

σφραγίδα ‘’Apostile” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 05-10-61. Η επικύρωση αυτή πρέπει να έχει 

γίνει από δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κ.Π.Δ. και 53 του Κώδικα περί Δικηγόρων.  

«Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα 

επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά 

νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.( Παρ. 8α άρθρο 43 ν.4605/19)» . 

5.Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια και άλλα έντυπα-εταιρικά ή μη – με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο 

μπορούν να υποβάλλονται σε άλλη γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην ελληνική (παρ. 

10 άρθρου 80 και παρ 4 άρθρου 92 Ν.4412/16). 

6.Η προφορική επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ  αυτής και του αναδόχου, θα γίνονται 

υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει την επικοινωνία των 

αλλοδαπών υπαλλήλων του με την  αναθέτουσα αρχή, με τον ορισμό και την παρουσία διερμηνέων. 

7.Οι έγγραφες και προφορικές συνεννοήσεις μεταξύ της Υπηρεσίας (σε όλες τις βαθμίδες της) και του 

αναδόχου θα γίνονται υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να διευκολύνει 

την επικοινωνία των αλλοδαπών υπαλλήλων του με την Υπηρεσία. 
 
ΑΡΘΡΟ 13. ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ -ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ- ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΙΨΗΣ  
 

ΟΡΟΙ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

1. Η  οικονομική προσφορά δεν πρέπει να υπερβαίνει την συνολική  προϋπολογιζόμενη  δαπάνη για 

το κάθε Λεωφορείο. (Αν την υπερβαίνει απορρίπτεται). 
2. Η προσφορά των διαγωνιζομένων θα αφορά τον συνολικό αριθμό  των δρομολογίων για το κάθε 

λεωφορείο, διαφορετικά θα αποκλείεται.  

3. Κάθε Οικονομικός φορέας έχει δικαίωμα υποβολής προσφοράς για το ένα ή και τα δυο 

Λεωφορεία. 

4. Μειοδότης θα είναι αυτός που θα  προσφέρει την χαμηλότερη τιμή για το κάθε Λεωφορείο 

ξεχωριστά.  

http://www.kkpthessaly.gr/
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5. Σε περίπτωση που δυο ή περισσότεροι προσφέροντες έχουν την ίδια ακριβώς χαμηλότερη οικονομική 

προσφορά (ισότιμη προσφορά) θα πραγματοποιηθεί κλήρωση σύμφωνα με το άρθρο 90 παρ. 1 Ν. 

4412/16. Η κλήρωση γίνεται ενώπιον του αρμόδιου συλλογικού οργάνου και παρουσία των 

οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. 

6. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι σε ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται οι τυχόν κρατήσεις και η 

δαπάνη για τις ανακοινώσεις και δημοσιεύσεις της περίληψης της προκήρυξης. Η τιμή της προσφοράς 

είναι δεσμευτική για τον διαγωνιζόμενο μέχρι και την οριστική παραλαβή της υπηρεσίας. Αποκλείεται 

αναθεώρηση της τιμής προσφοράς και οποιαδήποτε αξίωση του αναδόχου πέραν της τιμής της 

προσφοράς του. 

7. Οι τιμές των προσφορών δεν υπόκεινται σε καμία  αναπροσαρμογή για οποιοδήποτε   λόγο  και  αιτία. 

Παραμένουν σταθερές  και αμετάβλητες. 

8. Η υποβολή μιας μόνο προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για την συνέχιση της διαδικασίας. 

9. Εναλλακτικές προσφορές καθώς και αντιπροσφορές  δεν θα γίνονται δεκτές και οι  προσφέροντες θα  

αποβάλλονται  από την διαδικασία. 

10. Οι ενδιαφερόμενοι θα  συμμετέχουν µε μια  µόνο προσφορά στο πλαίσιο του παρόντος 

διαγωνισμού. 

11. Οικονομικοί όροι των διαγωνιζομένων δεν θα γίνονται δεκτοί. 

12. Όλες οι κρατήσεις που προβλέπονται από  την κείμενη  νομοθεσία  βαρύνουν τον ανάδοχο.  

13. Με την κατάθεση της προσφοράς ο προσφέρων θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και 

ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης.  

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

από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την ένωση είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως 

εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της 

συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της 

ένωσης, καθώς και ο εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής. 

15. Στις περιπτώσεις που με την αίτηση συμμετοχής ή την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, 

αυτά γίνονται αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (Α΄ 94) είτε και 

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

τους και η οποία φέρει υπογραφή  μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης.   Στις 

υπεύθυνες δηλώσεις δεν χρειάζεται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής και αυτές φέρουν 

ημερομηνία σύνταξης εντός του χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία ανάρτησης της  

διακήρυξης στο ΚΗΜ∆ΗΣ  έως την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών. Τα δημόσια 

έγγραφα μπορεί να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτότυπων. 

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

έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρόν. Σε περίπτωση ανάθεσης της σύμβασης 

στην ένωση, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. 

17. Οι προσφορές υπογράφονται και μονογράφονται ανά φύλλο από τον οικονομικό φορέα ή  σε 

περίπτωση νομικών προσώπων, από το νόμιμο εκπρόσωπο αυτών. 

18. Προσφορές που υποβάλλονται εκπρόθεσμα, επιστρέφονται χωρίς να αποσφραγισθούν.   

19. Προσφορές που περιέρχονται στην αναθέτουσα αρχή με οποιονδήποτε τρόπο πριν από την 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στο 

αρμόδιο όργανο προ της εκπνοής της προθεσμίας αποσφράγισης που ορίζεται στον διαγωνισμό. 

20. Οι προσφορές  θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τα σημεία. 

21. Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προσθήκες, διορθώσεις, παραπομπές κτλ. 

22. Αν τυχόν υπάρχει στην προσφορά κάποια διόρθωση αυτή θα πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και να 

έχει την  μονογραφή  του προσφέροντα. 

23. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλμένος Φ.Π.Α. αυτός θα διορθώνεται από την αρμόδια Επιτροπή. 

24. Ο ΦΠΑ έχει υπολογιστεί στο 24% και οι προσφορές θα υποβληθούν με ΦΠΑ 24%. Το  

τιμολόγιο όμως που θα εκδίδεται μετά την υπογραφή της σύμβασης, θα αντιστοιχεί στον ΦΠΑ 

που θα προβλέπεται από την κείμενη  νομοθεσία την συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Ουσιαστικά 

δηλαδή, μειοδότης θα είναι αυτός που θα υποβάλει την χαμηλότερη οικονομική προσφορά με 

βάση την καθαρή αξία του κάθε δρομολογίου.   
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25. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποκτήσει δικό της λεωφορείο και μπορεί να πραγματοποιήσει τη 

μεταφορά των εκπαιδευομένων  η σύμβαση θα διακοπεί αυτόματα   και ουδεμία απαίτηση θα έχει ο 

ανάδοχος από την αναθέτουσα αρχή από εκεί και στο εξής. 

26. Η αρμόδια επιτροπή διενέργειας έχει το δικαίωμα να προβεί στον έλεγχο των λεωφορείων για να 

διαπιστώσει αν τηρούνται οι προδιάγραφες.    

27. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση σε οποιοδήποτε σημείο αυτής, και 

ουδεμία απαίτηση να υπάρξει από τον ανάδοχο πέρα από τα πραγματοποιθέντα δρομολόγια.   

28. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε δικαίωμα αποζημίωσής του, σχετικά με οποιαδήποτε απόφαση της 

Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή, ακύρωση ή ματαίωση του διαγωνισμού σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας. 

29.  O οικονομικός φορέας μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα A του Μέρους ΙV χωρίς να 

υποχρεούται να συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV του ΤΕΥΔ.  

30. Στο στάδιο διενέργειας του διαγωνισμού αν παρασταθεί  εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα θα 

πρέπει να καταθέσει ιδιοχείρως στην επιτροπή παραστατικό εκπροσώπησης.  

31. Με την κατάθεση της προσφοράς ο διαγωνιζόμενος δίνει την έγκριση,  ώστε τα στοιχεία 

αναγνώρισης του να δημοσιοποιηθούν (αποφάσεις του Δ.Σ στο Διαύγεια)σύμφωνα με τις 

απαιτήσεις για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό  Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR).  

 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ 

 

32. Οι προσφορές που θα κατατεθούν θα ισχύουν για τουλάχιστον  240  ημέρες από την επομένη της 

διενέργειας του διαγωνισμού. Ο προσφέρων δεν χρειάζεται να αναγράψει τις ημέρες ισχύς της 

προσφοράς του. Δηλαδή, από την στιγμή που κατατίθεται η προσφορά ο υποψήφιος ανάδοχος 

αποδέχεται ότι η προσφορά του ισχύει για 240 ημέρες.  Προσφορά όμως που ορίζει γραπτώς χρόνο 

ισχύος μικρότερο από αυτόν απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

33. Κατά το διάστημα που ισχύουν οι προσφορές η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τον 

προσφέροντα για να υπογράψει σύμβαση σύμφωνα με τους όρους της διακήρυξης. 

34. Η παράταση της ισχύος της προσφοράς μπορεί να λαμβάνει χώρα κατ’ ανώτατο όριο για χρονικό 

διάστημα ίσο με την προβλεπόμενη από τα έγγραφα της σύμβασης αρχική διάρκεια ισχύος της 

προσφοράς.  Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της 

προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η αναθέτουσα αρχή 

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

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

να παρατείνουν την προσφορά τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου 

ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία συνεχίζεται 

με όσους παρατείνουν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί οικονομικοί φορείς «Σε 

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 είτε να παρατείνουν την προσφορά τους είτε όχι. (Προσθ. εδαφίου στο τέλος 

της παρ. 4 του άρθρου 97 με την παρ. 3 του άρθρου 33 Ν.4608/19) 

35. Κατά το διάστημα της ισχύος της προσφοράς ο προσφέρων δεν μπορεί να ζητήσει αλλαγή ή μεταβολή 

των όρων αυτής  για κανένα λόγο. 

 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΙΨΗΣ 

36. Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε ΕΥΡΩ ή που 

καθορίζεται  σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, 

με την επιφύλαξη της παρ. 4 του άρθρου 102 του ν. 4412/2016 και γ) η τιμή υπερβαίνει τον 

προϋπολογισμό του κάθε είδους. 

37. Όρος στην προσφορά που αφορά σε αναπροσαρμογή των τιμών, συνεπάγεται την απόρριψη της. 
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38. Προσφορά που υποβάλλεται υπό αίρεση ή που δεν είναι σύμφωνη με τους γενικούς και ειδικούς 

όρους των εγγράφων της σύμβασης απορρίπτεται ως απαράδεκτη.  

39. Προσφορά με όρο για έκπτωση στην τιμή υπό την αίρεση της επίσπευσης της κατακύρωσης του 

διαγωνισμού απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 

40. Απορρίπτεται η προσφορά που δεν  υποβάλλεται εμπρόθεσμα ή περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες 

ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται 

συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή. 

Επίσης η αναθέτουσα αρχή απορρίπτει την προσφορά για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει 

τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξηγήσεις δεν είναι 

αποδεκτές από την αναθέτουσα αρχή. Επίσης απορρίπτεται μια προσφορά  όταν απουσιάζουν 

δικαιολογητικά που καθορίζονται στην διακήρυξη . 
 
 
ΑΡΘΡΟ 14.  ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΗ  ΑΠΟΔΕΙΞΗ  ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΕΩΝ  
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΤΕΥΔ) – ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ  ΤΕΥΔ  
   
Ως  προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς:  α) δεν βρίσκονται σε μία από τις 

καταστάσεις του άρθρου 8 της παρούσης (άρθρα 73&74 του ν.4412/2016)  και  β) πληρούν τα σχετικά 

κριτήρια επιλογής του άρθρου 9 της παρούσης, κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφορά τους,  

προσκομίζουν συμπληρωμένο   στα  δικαιολογητικά  συμμετοχής, το προβλεπόμενο από το άρθρο 79 παρ. 

4 του ν. 4412/2016  (Α147)  Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ). Το ΤΕΥΔ   εγκρίθηκε 

με την αρ.158/2016 Απόφαση Αρχής  (ΦΕΚ Β/3698/16-11-2016 και ημερομηνία κυκλοφορίας την 

18/11/2016) και συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση (με τις συνέπειες του ν. 1599/1986) των οικονομικών 

φορέων προς αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη. Στην 

ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 15  με την απόφαση 161/2016 (ΑΔΑ : ΩΧ0ΓΟΞΤΒ-ΑΚΗ)   καθορίζονται οι 

οδηγίες συμπλήρωσής του καθώς και  στην  ΚΑΤΕΥΘΗΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 23 με (ΑΔΑ :Ψ3ΗΙΟΞΤΒ-Κ3Ε) 

(απόφαση 3/24-01-2018) καθορίζονται  ειδικά θέματα συμπλήρωσης του ΤΕΥΔ και του  ΕΕΕΣ. Το ΤΕΥΔ σε 

επεξεργάσιμη μορφή (καθώς και η σχετικές οδηγίες) είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα της ΕΑΑΔΗΣΥ 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-
ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn. 
Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων ( δάνεια 

ικανότητα ), οι φορείς στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή χωριστού 

εντύπου Τ.Ε.Υ.Δ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με το  ΜΕΡΟΣ ΙΙ (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β), 

σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ ΙΙΙ  (ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και   Δ ) καθώς και σύμφωνα με το ΜΕΡΟΣ IV 

(ΕΝΟΤΗΤΕΣ  Α,Β,Γ και Δ ) προς απόδειξη ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής και ότι δεν συντρέχουν 

λόγοι αποκλεισμού τους όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας διακήρυξης.  

Ο οικονομικός φορέας εφόσον αναφέρει στην προσφορά του ότι θα αναθέσει τμήμα της σύμβασης υπό τη 

μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, θα πρέπει να το δηλώνει στο Τ.Ε.Υ.Δ καθώς επίσης και τους υπεργολάβους 

που θα προτείνει. Σ΄ αυτή τη περίπτωση ο οικονομικός φορέας που υποβάλλει προσφορά, επισυνάπτει 

χωριστό-ά έντυπο Τ.Ε.Υ.Δ ,   ΥΠΟΓΕΓΡΑΜΜΕΝΟ-Α από τον-τους υπεργολάβο-ους.   

 

Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά ,υποβάλλουν το Τ.Ε.Υ.Δ για κάθε 

οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση 

 

Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται  και υπογράφεται από το φυσικό/- ά πρόσωπο/ α, τα οποία είναι μέλη του 

διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, 

λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό και κανονιστικό πλαίσιο που διέπει τον 

οικονομικό φορέα, συμπεριλαμβανομένων των διατάξεων περί προστασίας δεδομένων προσωπικού 

χαρακτήρα.  

Σε περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύμφωνα με τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του 

ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ, υπογράφουν στο Μέρος VI Τελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε 

υπογράφοντα) ΕΕΕΣ/ΤΕΥΔ. 

http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
http://www.eaadhsy.gr/index.php/category-articles-gia-tous-foreis/233-egkrish-toy-typopoihmenoy-entypoy-ypey8ynhs-dhlwshs-teyd-gia-diadikasies-synapshs-dhmosias-symvashs-katw-twn-oriwn-twn-odhgiwn
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Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.) και 

ιδιωτικών κεφαλαιουχικών (IKE) εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά τους 

διαχειριστές. Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου 

αφορά τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.  

Κατά την υποβολή του ΤΕΥΔ , είναι δυνατή, με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του 

οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 

του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή 

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

 Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος 

εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το 

χρόνο υποβολής της προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να 

εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία 

σύναψης σύμβασης. 

 

Χρόνος  υπογραφής του ΤΕΥΔ.  

  

Το ΤΕΥΔ κατά περίπτωση μπορεί να υπογράφεται έως δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία 

υποβολής των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής.( Μετά την παράγραφο 3 του άρθρου 79Α προστίθεται παράγραφος 

4,με την παρ 6 άρθρου 43 Ν.4605/19) 

 

Υπογραφή του ΤΕΥΔ από αλλοδαπούς οικονομικούς φορείς. 

 

Στις διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων που διενεργούνται με ηλεκτρονικά μέσα, οι αλλοδαποί 

οικονομικοί φορείς δεν έχουν την υποχρέωση να υπογράφουν το ΤΕΥΔ με χρήση προηγμένης ηλεκτρονικής 

υπογραφής, αλλά μπορούν να το αυθεντικοποιούν με οποιονδήποτε άλλον 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, στην 

οποία δηλώνεται ότι, στη χώρα προέλευσης δεν προβλέπεται η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής ή 

ότι, στη χώρα προέλευσης δεν είναι υποχρεωτική η χρήση προηγμένης ψηφιακής υπογραφής για τη 

συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων.( Παρ  7 άρθρου 92 Ν.4412/16 όπως προστέθηκε με  την 

παρ 8β άρθρου43 Ν.4605/19). Η Υπεύθυνη Δήλωση του προηγούμενου εδαφίου φέρει υπογραφή έως και 

δέκα (10) ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών 

 

Το ΤΕΥΔ αποτελεί έγγραφο σύμβασης και  συντάσσεται υποχρεωτικά από την αναθέτουσα αρχή στην 

ελληνική γλώσσα. Στην περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή κρίνει σκόπιμη τη σύνταξη του ΤΕΥΔ και σε 

έτερη γλώσσα, πλην της υποχρεωτικής που είναι η ελληνική, οι οικονομικοί φορείς, οι οποίοι θα υποβάλλουν 

το ΤΕΥΔ στη γλώσσα αυτή, θα πρέπει να το συνοδεύουν με επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα, 

σύμφωνα με τα ως άνω ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 92 του ν. 4412/2106. 

Επισημαίνεται, ωστόσο, ότι εάν οι οικονομικοί φορείς υποβάλουν αυτοβούλως στον φάκελο 

«Δικαιολογητικά Συμμετοχής» πέραν του ΤΕΥΔ ένα ή περισσότερα από τα σχετικά 

πιστοποιητικά/δικαιολογητικά, η εν λόγω υποβολή δεν αποτελεί λόγο απόρριψης της προσφοράς και 

αποκλεισμού του προσφέροντος, η δε αναθέτουσα αρχή δεν ελέγχει τα εν λόγω δικαιολογητικά στην 

παρούσα φάση. 
 
ΑΡΘΡΟ 15. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ   ΦΑΚΕΛΟΥ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

Οι προσφορές υποβάλλονται εγγράφως  σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα φέρει εξωτερικά  τα 

στοιχεία του διαγωνιζομένου  (Επωνυμία, ΑΦΜ, ΔΟΥ, Επάγγελμα, Διεύθυνση, Τηλέφωνο, email) και στον  

οποίο θα αναγράφονται  ευκρινώς α) η λέξη προσφορά β) η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής γ)ο τίτλος της 

σύμβασης  και γ) η  καταληχτική ημερομηνία υποβολής προσφορών (όπως στο παρακάτω το υπόδειγμα). 

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
 

ΠΡΟΣ 
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ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ  ΚΑΡΔΙΤΣΑ 

ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΥΠΟΨΗ : ΖΙΩΓΑ  ΣΩΤΗΡΗ 

THΛ : 2441-3-50305-11-12 

Τ.Κ 43100 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ  
(ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ- ΤΕΧΝΙΚΗ – ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ) 

ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ.ΑΡ 10/2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 

Μίσθωσης  δύο λεωφορείων στο Παράρτημα Λάρισας ( Δομή Γιάννουλης) του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, για την 

μεταφορά εκπαιδευομένων, από και προς τις οικίες τους με κριτήριο κατακύρωσης  την πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής, συνολικού  προϋπολογισμού 48.670,00 με ΦΠΑ. 

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η  08/06/2021 ΚΑΙ ΩΡΑ 14:00 

ΠΡΟΣΟΧΗ: NA MHN ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΘΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ή ΤΟ 

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

Εντός  του  σφραγισμένου   φακέλου  θα  περιέχονται    τρείς  (3)  ξεχωριστοί  σφραγισμένοι   φάκελοι οι   

οποίοι    θα   φέρουν τις ενδείξεις του κυρίου φακέλου      και   το    περιεχόμενο  αυτών (Δικαιολογητικά 

συμμετοχής ή Τεχνική προσφορά ή  Οικονομική προσφορά). 

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ  ΤΩΝ ΤΡΙΩΝ  ΦΑΚΕΛΩΝ 

 

Α) Ο  πρώτος  σφραγισμένος  φάκελος θα αναγράφει την ένδειξη ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και θα περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού το : 

 

1) ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) (Βλέπε Παράρτημα Β ) 

(Για οδηγίες συμπλήρωσης  και υπογραφής  Βλέπε άρθρο 14 ). (Στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.kkpthessaly.gr/) 

υπάρχει αναρτημένο σε επεξεργάσιμη μορφή το ΤΕΥΔ ) 
 

Β) Ο δεύτερος   σφραγισμένος  φάκελος  θα αναγράφει την ένδειξη ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΡΟΣΦΟΡΑ   και θα 

περιλαμβάνει  επί ποινή αποκλεισμού  τα εξής : 

 
1.TEXNIKH ΠΡΟΣΦΟΡΑ   
Η τεχνική προσφορά θα περιλαμβάνει τα παρακάτω έγγραφα :  

 

1. Φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας, που να πιστοποιεί τον τύπο οχήματος και τον αριθμό 

θέσεων, 24 θέσεων τουλάχιστον  για το πρώτο λεωφορείο και 15 θέσεων για το δεύτερο. 

2. Βεβαίωση από ΚΤΕΟ σε ισχύ ώστε να βεβαιώνεται η καταλληλόλητά του. 

3. Φωτοαντίγραφο του ασφαλιστηρίου συμβολαίου στο οποίο θα φαίνεται ότι το Λεωφορείο  είναι 

ασφαλισμένο για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες των επιβαινόντων. 

4. Επαγγελματική άδεια  του  οδηγού ή των οδηγών που θα μεταφέρουν τους εκπαιδευόμενους   σε 

ισχύ.  

5. Επίσης θα είναι συμπληρωμένος ο πίνακας συμμόρφωσης. Σε περίπτωση που δεν 

ικανοποιούνται οι απαιτήσεις της υπηρεσίας ο προσφέρων θα αποκλείεται.  (Βλέπε ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 1 

ΓΙΑ Α ΚΑΙ Β ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ ) 

 

  
 

Στα περιεχόμενα του φακέλου της τεχνικής προσφοράς δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται 

οικονομικά στοιχεία.  
(Στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.kkpthessaly.gr/) και για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπάρχει υπόδειγμα τεχνικής προσφοράς  σε 

επεξεργάσιμη μορφή για εύκολη συμπλήρωση ) 

2) Υ/Δ ΓΙΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  (Βλέπε  ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 2 ) 

http://www.kkpthessaly.gr/
http://www.kkpthessaly.gr/
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Γ) Ο ΤΡΙΤΟΣ    ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΣ  ΦΑΚΕΛΟΣ ΘΑ  ΑΝΑΓΡΑΦΕΙ ΤΗΝ ΕΝΔΕΙΞΗ ΚΑΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   
ΤΗΝ  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ   στην οποία θα συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. σύμφωνα με το 

υπόδειγμα και θα έχει υπογραφή και σφραγίδα  του  διαγωνιζομένου. (Βλέπε  ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 3 ) 
(Στην ιστοσελίδα του Κέντρου (www.kkpthessaly.gr/) και για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό υπάρχει αναρτημένος  πίνακας  οικονομικής 

προσφοράς  σε επεξεργάσιμη μορφή για εύκολη συμπλήρωση ) 
 
ΑΡΘΡΟ.16  ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ   
 

1.ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ) 

 

2.ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ  (  ΒΛΕΠΕ  ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4  ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Γ ) 

Πριν την υπογραφή της σύμβασης  ο ανάδοχος   θα προσκομίσει   εγγυητική  καλής εκτέλεσης   σε 

ποσοστό 5% επί της αξίας της σύμβασης εκτός ΦΠΑ. 

 Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή 

ειδικότερα ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει συνολικά και χωρίς διακρίσεις την 

εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε απαίτηση της αναθέτουσας αρχής ή του κυρίου του έργου 

έναντι του αναδόχου. Ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά 2 

μήνες από τον συμβατικό χρόνο. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης επιστρέφεται στον ανάδοχο της 

προμήθειας μετά την οριστική παραλαβή των προς προμήθεια ειδών από την αρμόδια επιτροπή και την 

εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων μεταξύ των δύο συμβαλλόμενων. 

Οι προαναφερόμενες εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - 

μέλη της Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν, σύμφωνα με 

τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή 

να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του 

αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο 

Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της 

εγγύησης επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα. 

 

Οι εγγυήσεις του παρόντος άρθρου περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία:  

 την ημερομηνία έκδοσης,  

 τον εκδότη 

 την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,  

 τον αριθμό της εγγύησης,  

 το ποσό που καλύπτει η εγγύηση,  

 την πλήρη επωνυμία, τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου 

εκδίδεται η εγγύηση,  

 τους όρους ότι:  

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και της διζήσεως, και  

- ότι σε περίπτωση κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος 

χαρτοσήμου,  

 τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης ή πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος και 

την καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών του διαγωνισμού, 

  την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης ,  

 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  

 στην περίπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, τον αριθμό και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης. 

http://www.kkpthessaly.gr/
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Η αναθέτουσα αρχή επικοινωνεί με τους φορείς που φέρονται να έχουν εκδώσει τις εγγυητικές επιστολές 

προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.  

Σε περίπτωση που στο πρωτόκολλο οριστικής και ποσοτικής παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις, η 

επιστροφή της εγγύησης καλής εκτέλεσης γίνεται μετά την αντιμετώπιση, κατά τα προβλεπόμενα, των 

παρατηρήσεων και του εκπρόθεσμου.  

Σε περίπτωση τροποποίησης της σύμβασης κατά το άρθρο 132, που συνεπάγεται επαύξηση της συμβατικής 

αξίας, ο ανάδοχος πρέπει να υποβάλει πριν την τροποποίηση, συμπληρωματική εγγύηση, το ύψος της οποίας 

ανέρχεται σε ποσοστό 5% επί του ποσού της επαύξησης. 
 
ΑΡΘΡΟ 17.ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  
Στοιχεία της σύμβασης που θα προσαρτηθούν σε αυτήν είναι : 

1.Η παρούσα διακήρυξη με τα Παραρτήματα 

2. Η τεχνική περιγραφή- τεχνικές προδιαγραφές 

3. Τα υποδείγματα  

4.ΤΕΥΔ 

 
ΑΡΘΡΟ 18.ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  
 

1. Για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κατώτερη ή ίση των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς 

Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της 

είναι πέντε (5) ημέρες από την κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή 

από τη συντέλεση της παράλειψης. 

Η ένσταση κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης υποβάλλεται σε προθεσμία που εκτείνεται μέχρι το ήμισυ του 

χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης στο ΚΗΜΔΗΣ ή την αποστολή της πρόσκλησης, κατά 

περίπτωση, μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. 

2. Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, σύμφωνα με τα οριζόμενα και 

στο άρθρο 221, εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να γίνει 

και με ηλεκτρονικά μέσα σύμφωνα με το άρθρο 376 παράγραφος 11. Στην περίπτωση της ένστασης κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης η ανάθετουσα αρχή αποφασίζει σε κάθε περίπτωση πριν την καταληκτική 

ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Με την άπρακτη πάροδο των ανωτέρω προθεσμιών τεκμαίρεται η 

απόρριψη της ένστασης. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 

καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου, ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της εκτιμώμενης αξίας της 

σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας 

αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Στις δημόσιες συμβάσεις 

έργων, μελετών και παροχής τεχνικών και λοιπών επιστημονικών υπηρεσιών, για την ένσταση κατά της 

διακήρυξης ή της πρόσκλησης γνωμοδοτεί το αρμόδιο τεχνικό συμβούλιο. 

3. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού, Οικονομικών και Υποδομών, 

Μεταφορών και Δικτύων μπορεί να αναπροσαρμόζεται το ύψος του ανωτέρω παραβόλου. 

4. Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν τη σύναψη της σύμβασης. 

Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. 

5. Όποιος έχει έννομο συμφέρον, μπορεί να ζητήσει την αναστολή εκτέλεσης και την ακύρωση της πράξης ή της 

παράλειψης της Αναθέτουσας Αρχής που εκδίδεται ή συντελείται επί της ένστασης της προηγούμενης 

παραγράφου, ενώπιον του Διοικητικού Εφετείου της έδρας της αναθέτουσας αρχής, κατά τα οριζόμενα στο π.δ. 

18/1989 (Α΄ 8). 

Η άσκηση της ένστασης της παραγράφου 1 αποτελεί προϋπόθεση για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του 

παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική 

διάταξη ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 

Το παράβολο για την άσκηση της αίτησης ακύρωσης και της αίτησης αναστολής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στο δεύτερο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 36 του π.δ. 18/1989 (Α΄ 8). 

 
ΆΡΘΡΟ 19. ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
1. Το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών την ημερομηνία και 

ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή από τη σχετική πρόσκληση. Η αποσφράγιση διενεργείται 

δημόσια, παρουσία των προσφερόντων/συμμετεχόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, οι 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art376_11
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οποίοι λαμβάνουν γνώση των λοιπών συμμετεχόντων στη διαδικασία και των στοιχείων που υποβλήθηκαν από 

αυτούς, όπως ειδικότερα ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης, σύμφωνα με το άρθρο 21. Η αποσφράγιση 

διενεργείται δημόσια. 

2. Τα επιμέρους στάδια στην ανοικτή διαδικασία ή στο δεύτερο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, όταν οι εν λόγω 

διαδικασίες δεν διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, έχουν ως εξής: 

α) Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος προσφοράς, ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής στην ανοικτή 

διαδικασία, καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, εφόσον προβλέπεται η υποβολή της στα έγγραφα της 

σύμβασης, μονογράφονται δε και σφραγίζονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται 

κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά, ανά φύλλο. Το αρμόδιο όργανο καταχωρεί όσους υπέβαλαν 

προσφορές, καθώς και τα υποβληθέντα αυτών δικαιολογητικά και τα αποτελέσματα του ελέγχου αυτών σε 

πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μέλη του οργάνου. Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν 

αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και σφραγίζονται από το παραπάνω όργανο και τοποθετούνται σε ένα νέο 

φάκελο ο οποίος επίσης σφραγίζεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάσσεται, προκειμένου να 

αποσφραγισθεί την ημερομηνία και ώρα που ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την πρόσκληση. 

β) Στη συνέχεια το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς, σύμφωνα με τους όρους 

των εγγράφων της σύμβασης και συντάσσει πρακτικό για την απόρριψη των τεχνικών προσφορών που δεν 

γίνονται αποδεκτές και την αποδοχή ή/και βαθμολόγηση των τεχνικών προσφορών με βάση το κριτήριο ανάθεσης 

των εγγράφων της σύμβασης. 

γ) Οι κατά τα ανωτέρω σφραγισμένοι φάκελοι με τα οικονομικά στοιχεία των προσφορών, μετά την ολοκλήρωση 

της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων των προσφορών, αποσφραγίζονται κατά την ημερομηνία και ώρα που 

ορίζεται από τα έγγραφα της σύμβασης ή την ειδική πρόσκληση και ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιμών.Για 

όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές κατά τα προηγούμενα ως άνω στάδια α΄και β΄ οι φάκελοι της 

οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται. 

3. Τα επιμέρους στάδια στο πρώτο στάδιο της κλειστής διαδικασίας, στην ανταγωνιστική διαδικασία με 

διαπραγμάτευση, στον ανταγωνιστικό διάλογο και στη σύμπραξη καινοτομίας έχουν ως εξής: 

α) Η αποσφράγιση του φακέλου με τις αιτήσεις και τα δικαιολογητικά συμμετοχής λαμβάνει χώρα την ημέρα και 

ώρα που ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης. Μετά την αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών 

συμμετοχής, το αρμόδιο όργανο προβαίνει στην καταχώριση των υποψηφίων, στον έλεγχο των δικαιολογητικών 

που υπέβαλαν, καθώς και στην αξιολόγηση των αιτήσεων συμμετοχής των υποψηφίων, βάσει των κριτηρίων 

προεπιλογής που καθορίζονται στα έγγραφα της σύμβασης. Στη συνέχεια η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τους 

υποψηφίους που προεπιλέγησαν για υποβολή προσφορών. 

β) Η αποσφράγιση των προσφορών και τα επόμενα διαδικαστικά στάδια διενεργούνται, κατά τα οριζόμενα στην 

παράγραφο 2. 

4. Τα αποτελέσματα κάθε σταδίου επικυρώνονται με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου της αναθέτουσας 

αρχής, η οποία κοινοποιείται με επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες μαζί με αντίγραφο 

των πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών του αντίστοιχου σταδίου. Ειδικά, για τις 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, πλέον ΦΠΑ, που δεν διενεργούνται με 

ηλεκτρονικά μέσα, εκδίδεται μία απόφαση, κατά τα ανωτέρω, ανεξαρτήτως του κριτηρίου ανάθεσης. Για τις 

συμβάσεις που διενεργούνται με ηλεκτρονικό τρόπο με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική 

άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής ανεξαρτήτως ποσού και ανεξαρτήτως διαδικασίας, αποσφραγίζονται οι 

φάκελοι δικαιολογητικών, τεχνικής και οικονομικής προσφοράς όλων των διαγωνιζόμενων για όλα τα στάδια και 

εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: 

α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και 

β) του δεύτερου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και 

ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 

Κατά των ανωτέρω αποφάσεων χωρεί ένσταση, σύμφωνα με το άρθρο 127 για συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως 

και εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ, ή η, σύμφωνα με το άρθρο 360, προδικαστική προσφυγή για 

συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία ανώτερη των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, προ ΦΠΑ. 

Επίσης για τις συμβάσεις με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, βάσει 

του κόστους ή τη βέλτιστη σχέση ποιότητας - τιμής και ανεξαρτήτως ποσού και διαδικασίας, όταν εξ αρχής έχει 

υποβληθεί μία προσφορά, εκδίδεται μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα αποτελέσματα: 

α) όλων των σταδίων της παραγράφου 2 στην περίπτωση ανοικτής διαδικασίας και 

β) του δευτέρου σταδίου, ήτοι της υποβολής προσφορών, στην περίπτωση κλειστής διαδικασίας και 

ανταγωνιστικής διαδικασίας με διαπραγμάτευση. 

5. Σε όλες τις διαδικασίες κατά την αποσφράγιση, αντί της μονογραφής που θέτει το αρμόδιο όργανο επί των 

αιτήσεων συμμετοχής και των προσφορών, μπορεί να γίνεται χρήση μηχανικού μέσου (διάτρηση), με το οποίο θα 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art21
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art100_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art360
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αποτυπώνεται η ημερομηνία και η ώρα αποσφράγισης. 

6. Τα παραπάνω οριζόμενα στις παραγράφου 1 έως 3 προσαρμόζονται για τις διαδικασίες σύναψης δημοσίων 

συμβάσεων προμηθειών και παροχής γενικών υπηρεσιών που διενεργεούνται με ηλεκτρονικό τρόπο, σύμφωνα με 

τα άρθρα 22 και 36, με την απόφαση της παρ. 5 του άρθρου 36. Ειδικά στις διαδικασίες που διενεργούνται μέσω 

Δυναμικού Συστήματος Αγορών, οι αιτήσεις συμμετοχής των οικονομικών φορέων για την εγγραφή τους στο 

σύστημα υποβάλλονται ηλεκτρονικά, χωρίς να ακολουθείται η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης. 

 
ΑΡΘΡΟ 20. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ  - ΑΠΟΣΑΦΗΝΙΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  
Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής,( Άρθρο 102 του ν.4412/2016 όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει) οι αναθέτουσες αρχές, τηρώντας τις αρχές της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας, 

ζητούν από τους προσφέροντες ή υποψήφιους 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.» 

 

ΆΡΘΡΟ 21. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την ανάδειξη του προσωρινού αναδόχου, η  Αναθέτουσα Αρχή  του κοινοποιεί έγγραφη πρόσκληση να 

υποβάλει εντός προθεσμίας, δέκα (10) ημερών, (άρθρο 103 § 1 όπως τροποποιήθηκε με την παρ 12α του άρθρου 43 

Ν.4605/19)  από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν,  τα αναφερόμενα παρακάτω 

δικαιολογητικά όπως αυτά προβλέπονται στο άρθρο 80 του Ν. 4412/2016, τα οποία αποσφραγίζονται και 

ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του Ν. 4412/2016. Τα δικαιολογητικά 

υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης και είναι τα εξής :  

 

 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

 (1) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΠΟΙΝΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν την υποβολή 

του  ( Παρ 7αδ άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος στο άρθρο 80 Ν.4412/16) , από το οποίο να 

προκύπτει, ότι δεν έχουν εις βάρος τους αμετάκλητη  καταδικαστική απόφαση, για κάποιο αδίκημα από τα 

αναφερόμενα της παρ. 1 του άρθρου 73 του ν. 4412/2016 (άρθρο 8 της παρούσης). Ελλείψει ποινικού 

μητρώου, 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 

Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που το απόσπασμα ποινικού μητρώου φέρει καταδικαστικές αποφάσεις, οι 

συμμετέχοντες θα πρέπει να προσκομίσουν τις αναφερόμενες σε αυτό καταδικαστικές αποφάσεις. 

Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά ιδίως:  

αα)Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) , προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.)και 

(IKE) ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, στους διαχειριστές. 

ββ)Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), αφορά  τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα 

μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. 

γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου  

δδ)σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά 

στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

 (2) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ  δικαστικής ή διοικητικής αρχής  που έχει εκδοθεί έως τρείς μήνες πριν 

την υποβολή του (Παρ  7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12  στο άρθρο 80 Ν.4412/16), 

από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art22
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art36_5
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ειδικής εκκαθάρισης,  δεν τελούν υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από δικαστήριο, δεν 

έχουν υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού,  δεν έχουν αναστείλει τις επιχειρηματικές τους 

δραστηριότητες και δεν βρίσκονται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από παρόμοια 

διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου.  

 
 (3) ΦΟΡΟΛΟΓΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ (για συμμετοχή σε διαγωνισμούς πλην κεντρικής διοίκησης 

) σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει 

εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή (Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα 

παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16) που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από την οποία  

προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις 

φορολογικές υποχρεώσεις τους.  

 (4) ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ  ΕΝΗΜΕΡΟΤΗΤΑ κύριας και επικουρικής ασφάλισης  (για συμμετοχή σε 

διαγωνισμούς πλην κεντρικής διοίκησης)  σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής, ή στην περίπτωση που 

δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος,  να έχει εκδοθεί έως τρείς (3) μήνες  πριν από την υποβολή (Παρ 7αδ  

άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 Ν.4412/16) και  που εκδίδεται από 

αρμόδια κατά περίπτωση αρχή, από την οποία να προκύπτει ότι κατά την ημερομηνία της ως άνω 

σχετικής ειδοποίησης, είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής 

ασφάλισης. Τα φυσικά πρόσωπα θα υποβάλουν δυο ασφαλιστικές, και για το προσωπικό τους και για 

τους ίδιους ( πρώην ΤΕΒΕ) εκτός κι αν η ενημερότητα που θα κατατεθεί τα αναφέρει και τα δυο. Τα 

νομικά πρόσωπα   μόνο για το προσωπικό.   

(5) ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΤΟΥ ΟΙΚΕΙΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) 

εργάσιμες  μέρες από την υποβολή του εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, 

φέρουν συγκεκριμένο χρόνο ισχύος . 

 

(6) Υ/Δ του Ν.1599/1986  ΓΙΑ ΠΡΑΞΕΙΣ ΕΠΙΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΤΙΜΩΝ με ημερομηνία μετά την 

κοινοποίηση της πρόσκλησης υποβολής των δικαιολογητικών.( από το νόμιμο εκπρόσωπο  φυσικών 

( ατομικές επιχειρήσεις)   και νομικών  πρόσωπων) (ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 5 ) 

(Γνωρίζω και μπορώ να αποδείξω με τα κατάλληλα μέσα ότι δεν  έχουν επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν 

από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα 

αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με 

την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 

αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από 

δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους). 

(Η ανωτέρω Υ/Δ αντικαθιστά ( έως την πλήρη λειτουργία του πληροφοριακού συστήματος) το Πιστοποιητικό 

από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων ( ΣΕΠΕ), από το 

οποίο θα  προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα σε 

χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς, που θα 

έχει εκδοθεί έως τρεις μήνες από την υποβολή του. Δεν απαιτείται έγγραφο του ΣΕΠΕ περί μη λειτουργίας του). 

  

 (7 )Υ/Δ του Ν.1599/1986 υποβάλλεται από το νόμιμο εκπρόσωπο  φυσικών ( ατομικές επιχειρήσεις)   

και νομικών  πρόσωπων    ότι  α)Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 

και στην περίπτωση που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα κηρυχθώ  έκπτωτος. β) Η συμμετοχή μου 

δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του ν.4412/2016.γ) Όλα τα 

δικαιολογητικά που κατατίθενται για την παρούσα σύμβαση είναι αντίγραφα των πρωτοτύπων και εξακολουθούν να ισχύουν κατά 

τον χρόνο της υποβολής  (ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 6 ) 
 

 

(8) ΤΑ ΦΥΣΙΚΆ ΠΡΟΣΩΠΑ (ατομικές επιχειρήσεις) θα υποβάλουν:  
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Έναρξη επιτηδεύματος  καθώς και μεταβολές, που έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες  ημέρες 

πριν  από την υποβολή. (Παρ 7αδ  άρθρου 43 Ν.4605/19 με την οποία προστέθηκε νέα παράγραφος 12   στο άρθρο 80 

Ν.4412/16). 
Παραστατικό εκπροσώπησης φυσικών προσώπων 
(Εφόσον συμμετέχουν στο διαγωνισμό με αντιπρόσωπό/ εκπρόσωπό τους, απαιτείται συμβολαιογραφικό 

πληρεξούσιο ή έγγραφη εξουσιοδότηση θεωρημένη για το γνήσιο της υπογραφής από οποιαδήποτε δημόσια 

αρχή).  

 

(9) ΤΑ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ   (Α.Ε. Ε.Π.Ε.  Ο.Ε.  Ε.Ε.   Ι.Κ.Ε)        θα υποβάλουν:   

Πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής περί των καταστατικών τροποποιήσεων της 
εταιρείας. (π.χ Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών από ΓΕΜΗ, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες 

πριν  από την υποβολή του). 

 

(10)ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΑ  ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗΣ ΝΟΜΙΚΩΝ  ΠΡΟΣΩΠΩΝ  ως ακολούθως : 

Πιστοποιητικό ισχύουσας εκπροσώπησης, από το ΓΕΜΗ το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του . 
 
 

 

 

 

ΤΑ ΑΛΛΟΔΑΠΑ ΦΥΣΙΚΑ ΚΑΙ ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ καταθέτουν όλα τα  παραπάνω κατά περίπτωση 

δικαιολογητικά. 

ΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ ΥΠΟΒΑΛΟΥΝ: 

(1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες,  

(2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΝΤΩΝ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: 

Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει στην Ένωση. 

 
 

 

 

Εάν σε κάποια Χώρα βεβαιώνεται από οποιαδήποτε αρχή της, ότι δεν εκδίδονται τα παραπάνω έγγραφα ή 

πιστοποιητικά, ή αν αυτά δεν καλύπτουν όλες τις ως άνω αναφερόμενες περιπτώσεις, δύναται να 

αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόμενου, ή όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση 

από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου 

επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους- μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας 

όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας. Στην κατά τα άνω υπεύθυνη δήλωση θα δηλώνεται ότι 

στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο 

πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές καταστάσεις. 

Τα αλλοδαπά έγγραφα που θα υποβληθούν πρέπει υποχρεωτικά να συνοδεύονται με επικυρωμένη 

μετάφραση (Παρ 7αβ άρθρου 43 Ν.4605/19) 

Σε περίπτωση που ο προσφέρων οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε τμήμα της 

σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, οφείλει να δηλώσει τα τμήματα της σύμβασης που 

προτίθεται να αναθέσει στον υπεργολάβο  και  η αναθέτουσα αρχή επαληθεύει τη συνδρομή των λόγων 

αποκλεισμού για τους υπεργολάβους, όπως αυτοί περιγράφονται στο άρθρο 8 της παρούσας  

διακήρυξης  και με τη προσκόμιση των δικαιολογητικών του παρόντος άρθρου  , εφόσον το(α) 

τμήμα(τα) της σύμβασης, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχος προτίθεται να αναθέσει υπό μορφή υπεργολαβίας 
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σε τρίτους, υπερβαίνουν σωρευτικά  το ποσοστό του τριάντα τοις εκατό (30%) της συνολικής αξίας της 

σύμβασης. 

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

προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας δέκα(10) ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο 

αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από 

τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει 

την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των 

δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η 

αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των 

προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της διάταξης 

του άρθρου 79 παράγραφος 5 εδάφιο α΄, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της 

διαφάνειας. (παρ 2 άρθρου  103 Ν.4412/16). 

Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν, σύμφωνα 

με το άρθρο 79 είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου και, με την 

επιφύλαξη του άρθρου 104, καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε 

προσκομισθεί, σύμφωνα με το άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον 

προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει 

των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται 

υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν υπέβαλε 

αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης ματαιώνεται.(παρ 3 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα 

ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, «απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου» –  και 

καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, σύμφωνα με το 

άρθρο 72, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως 

επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης 

όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος 

που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα 

απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 4 άρθρου  103 Ν.4412/16 ) 

Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν αποδεικνύεται η 

μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού των άρθρων 73 και 74  η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που 

υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων 

κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά 

του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν αποδείξει ότι πληροί τα 

κριτήρια η διαδικασία ματαιώνεται. .(παρ 5 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη πρακτικού από το 

αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (επιτροπή αξιολόγησης) στο οποίο αναγράφεται η τυχόν συμπλήρωση 

δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παρ 2 του άρθρου 103 Ν.4412/16  και τη διαβίβαση του φακέλου 

στο αποφαινόμενο όργανο της αναθέτουσας αρχής για τη λήψη απόφασης είτε για τη ματαίωση της 

διαδικασίας κατά τις παραγράφους 3, 4 ή 5 του άρθρου 103 Ν.4412/16  είτε κατακύρωσης της σύμβασης. Τα 

αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την απόφαση κατακύρωσης 

του άρθρου 105 .(παρ 6 άρθρου  103 Ν.4412/16) 

Όσοι δεν έχουν αποκλεισθεί οριστικά λαμβάνουν γνώση των παραπάνω δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, 

κατά τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης και στις διατάξεις Ν. 4412/16 . (παρ 7 άρθρου  103 

Ν.4412/16). 

 
ΑΡΘΡΟ 22. ΚΡΙΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 
1. Η Επιτροπή του διαγωνισμού με εισήγησή της μπορεί να προτείνει : 

α. Κατακύρωση της προμήθειας για ολόκληρες τις ποσότητες ή για μεγαλύτερες ή μικρότερες ποσότητες από 

τις αναγραφόμενες, σύμφωνα με όσα ορίζονται στο αρ.105 του Ν.4412/16. 

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art79_5
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β. Ματαίωση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού, σύμφωνα με όσα ορίζονται στα άρθρα 103 και 106 του 

Ν.4412/16. 

2. Σύμφωνα με το αρ.117 του Ν.4412/16 η υποβολή μιας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση 

της διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης 

ΆΡΘΡΟ 23. ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΣΥΝΑΨΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί αμέσως την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των πρακτικών 

της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε κάθε προσφέροντα που δεν έχει αποκλειστεί 

οριστικά εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο με κάθε πρόσφορο τρόπο, όπως με τηλεομοιοτυπία, ηλεκτρονικό 

ταχυδρομείο κ.λπ., επί αποδείξει. 

 Η απόφαση κατακύρωσης δεν παράγει τα έννομα αποτελέσματά της, εφόσον η αναθέτουσα αρχή δεν την 

κοινοποίησε σε όλους τους προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά. Τα έννομα αποτελέσματα της 

απόφασης κατακύρωσης και ιδίως, η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον και όταν συντρέξουν 

σωρευτικά τα εξής: 

α) αα) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία άνω των εξήντα χιλιάδων (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η 

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

άσκησης αίτησης αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π. και σε περίπτωση άσκησης αίτησης 

αναστολής κατά της απόφασης της Α.Ε.Π.Π., εκδοθεί απόφαση επί της αίτησης, με την επιφύλαξη της 

χορήγησης προσωρινής διαταγής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 4 του 

άρθρου 372 και 

ββ) σε συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία έως εξήντα χιλιάδες (60.000) ευρώ, παρέλθει άπρακτη η προθεσμία 

άσκησης της ένστασης του άρθρου 127 και σε περίπτωση άσκησης, η έκδοση απόφασης επί αυτής ή η 

πάροδος άπρακτης της προθεσμίας του πρώτου εδαφίου της παραγράφου 2 του άρθρου 127, 

β) ολοκληρωθεί επιτυχώς ο προσυμβατικός έλεγχος από το Ελεγκτικό Συνέδριο, σύμφωνα με τα άρθρα 35 και 

36 του ν. 4129/2013, εφόσον απαιτείται και 

γ) κοινοποιηθεί η απόφαση κατακύρωσης στον προσωρινό ανάδοχο, εφόσον ο τελευταίος υποβάλλει, έπειτα 

από σχετική πρόσκληση, υπεύθυνη δήλωση, που υπογράφεται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 79Α, στην οποία 

θα δηλώνεται ότι, δεν έχουν επέλθει στο πρόσωπό του οψιγενείς μεταβολές κατά την έννοια του άρθρου 

104 και μόνον στην περίπτωση του προσυμβατικού ελέγχου ή της άσκησης προδικαστικής προσφυγής κατά 

της απόφασης κατακύρωσης. Η υπεύθυνη δήλωση ελέγχεται από το αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο, το οποίο 

συντάσσει πρακτικό που συνοδεύει τη σύμβαση.  Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της 

απόφασης κατακύρωσης, η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 

συμφωνητικού, θέτοντάς του προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις είκοσι (20) ημέρες από την 

κοινοποίηση σχετικής έγγραφης ειδικής πρόσκλησης. 

Η υπογραφή του συμφωνητικού έχει αποδεικτικό χαρακτήρα. Εάν ο ανάδοχος δεν προσέλθει να υπογράψει το 

συμφωνητικό, μέσα στην προθεσμία που ορίζεται στην ειδική πρόκληση, κηρύσσεται έκπτωτος, καταπίπτει 

υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και ακολουθείται η διαδικασία του άρθρου 103 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 περίπτωση β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 106. 
 
ΆΡΘΡΟ 24. ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ (άρθρο 106 ν.4412/2016) 
1.Η αναθέτουσα αρχή με ειδικά αιτιολογημένη απόφασή της, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, 

ματαιώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:  

α) εφόσον η διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε λόγω απόρριψης όλων των 

προσφορών ή αιτήσεων ή αποκλεισμού όλων των προσφερόντων ή συμμετεχόντων, σύμφωνα με τις διατάξεις 

του παρόντος βιβλίου και τα έγγραφα της σύμβασης ή 

β) στην περίπτωση του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 2. Ματαίωση της διαδικασίας 

ανάθεσης δημόσιας σύμβασης μπορεί να λάβει χώρα με ειδικώς αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, στις ακόλουθες περιπτώσεις: 

α) λόγω παράτυπης διεξαγωγής της διαδικασίας ανάθεσης,  

β) αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art372_4
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art127_2
https://www.eaadhsy.gr/n4412/art79a
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art104
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art103
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art106_1_b
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
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και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν ενδιαφέρει πλέον την αναθέτουσα αρχή ή τον φορέα για τον 

οποίο προορίζεται το υπό ανάθεση αντικείμενο,  

γ) αν λόγω ανωτέρας βίας, δεν είναι δυνατή η κανονική εκτέλεση της σύμβασης,  

δ) αν η επιλεγείσα προσφορά κριθεί ως μη συμφέρουσα από οικονομική άποψη,  

ε) στην περίπτωση της παραγράφου 4 του άρθρου 97,  

στ) για άλλους επιτακτικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος όπως ιδίως δημόσιας υγείας ή προστασίας του 

περιβάλλοντος.  

3. Αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας ανάθεσης, η 

αναθέτουσα αρχή μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη διαδικασία ή να 

αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το σημείο που 

εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

4. Όταν συντρέχουν οι λόγοι για τη ματαίωση της διαδικασίας που αναφέρονται στις παραγράφους 1 και 2, η 

αναθέτουσα αρχή ακυρώνει τη διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης για ολόκληρο το αντικείμενο της 

σύμβασης ή, αν οι λόγοι αυτοί συνδέονται με τμήμα της σύμβασης, για το εν λόγω τμήμα, εφόσον επιτρέπεται 

η κατάθεση τέτοιων προσφορών.  

5. Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί, επίσης, το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, 

παράλληλα με τη ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της 

διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία των άρθρων 

29 ή 32, εφόσον, στην τελευταία αυτή περίπτωση, πληρούνται οι όροι και οι προϋποθέσεις των άρθρων 

αυτών. 

 
ΑΡΘΡΟ 25. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ  ΑΝΑΔΟΧΟΥ  
Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι: 

  

1. Τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον επιλεγούν,  τις 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής και 

εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές 

συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες 

απαριθμούνται στο Παράρτημα Χ του Προσαρτήματος Α του ν. 4412/2016. Η τήρηση των εν λόγω 

υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση των δημοσίων 

συμβάσεων και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της 

ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 

Επίσης να εφαρμόζει τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία  των εργαζομένων 

και να μεριμνά για την  πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και   εργατικών ατυχημάτων των 

υπαλλήλων και τυχόν παρευρισκόμενων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την ευθύνη και 

υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις υποχρεώσεις που προέρχονται 

από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την αστική και ποινική ευθύνη εργατικού 

ατυχήματος των μελών του προσωπικού του. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που θα χρησιμοποιήσει 

κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας, δεν έχουν καμία απολύτως σχέση εξαρτημένης εργασίας με την 

Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι 

οποίες επιβάλλονται από την εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον 

Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή 

άλλη σχέση καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την  ανωτέρω 

υπηρεσία και για οποιοδήποτε ατύχημα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και εις ολόκληρο τον 

ανάδοχο.  

2. Στην συνολική αμοιβή των αναδόχων περιλαμβάνονται και όλα τα γενικά  ή  ειδικά έξοδα 

(μετακίνησης, διαμονής, κ.τ.λ.)  και   ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά της Αναθέτουσας αρχής  ο 

Ανάδοχος.     

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο σε οποιοδήποτε στάδιο  

της διαδικασίας  αν διαπιστώσει   κακή εκτέλεση των όρων της υπηρεσίας. 
4. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η διακήρυξη    εκτός και 

αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας.  

http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art97_4
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art29
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art29
http://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art32
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5. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα  Αρχή  οποιαδήποτε  πληροφορία του 

ζητηθεί και αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας, καθώς και να συμμορφώνεται στις  υποδείξεις  

των υπαλλήλων  της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της διαδικασίας 

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

7. Θα λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών που 

έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 
 

 ΆΡΘΡΟ 26. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ 
 

 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση αυτής διενεργείται από 

την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας 

αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία 

εισηγείται στο αρμόδιο αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση 

όλων των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη των 

επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που αφορούν σε 

τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με την επιφύλαξη των διατάξεων 

του άρθρου 132. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών που η εκτέλεσή τους 

απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την παρακολούθηση της σύμβασης ως 

επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις 

πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των 

εξυπηρετούμενων από την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του αντικειμένου της σύμβασης, 

καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη 

η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο 

που αφορούν στην εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο στο οποίο 

καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η καθημερινή απασχόληση του 

προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση 

της σύμβασης . Το ημερολόγιο συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί 

αυτού παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον χώρο 

εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον ανάδοχο στη έδρα της 

υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του 

αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
 

 
ΆΡΘΡΟ 27. ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ 

 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης, 

και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του 

ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να 

επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση των όρων της σύμβασης. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της προβλεπόμενης 

συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης 

προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που 

παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί της συμβατικής 

αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις επιβαλλόμενες για 

υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art132
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της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα 

στη συνολική της διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεων, 

εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν 

μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η 

αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να κηρύξει τον ανάδοχο 

έκπτωτο. 

 

 
 

ΆΡΘΡΟ   29.  ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή παραλαβής που 

συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη 

σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η 

επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι απαιτήσεις της σύμβασης 

χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν ανταποκρίνονται 

πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις 

παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες 

παρεκκλίσεις επηρεάζουν την καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν 

μπορούν οι τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις 

διαπιστωθείσες παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της σύμβασης και να 

συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα, με την επιφύλαξη των 

οριζομένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία υποβολής του 

παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή 

πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του αναδόχου, 

πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή που συγκροτείται με απόφαση 

του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της 

επιτροπής της παραγράφου 1. Η παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες 

παραλαβής που προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση όλων των 

προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε 

ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν λαμβάνεται υπόψη. 

 

 
ΆΡΘΡΟ 30. ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟΥ – ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art221_3
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1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή /και παραδοτέων, 

με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και 

παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία 

που ορίζεται από την απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 25% της 

συνολικης διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε 

ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν μέσα στην 

προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται 

στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
 
ΆΡΘΡΟ  31 ΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΕΚΠΤΩΤΟΥ 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα του και από κάθε 

δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή αντικατέστησε τα 

συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης 

που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο άρθρο 206, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές εντολές της 

υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη 

συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής υπηρεσιών κατά την 

περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία 

μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις 

οποίες οφείλει να προβεί ο ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία 

πρέπει να είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των δεκαπέντε 

(15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, 

κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας 

συμμόρφωσης, με απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη 

συμμόρφωσης του αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή αντικαταστάθηκε με ευθύνη του 

φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή σύμβαση, 

επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το 

οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση ανάδοχο είτε από 

ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο είτε με κατάπτωση της εγγύησης 

προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον 

προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά 

ανώτατο όριο επιτοκίου για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής 

της, με το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των συμβάσεων 

προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του παρόντος νόμου κατά τα 

ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
 
 
ΆΡΘΡΟ  32. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ 

https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art218
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art105_5
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art206
https://www.eaadhsy.gr/n4412/n4412fulltextlinks.html#art74
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Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από τότε που συνέβησαν 

τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην 

αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 
 
ΆΡΘΡΟ 33. ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ 
Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω ανάθεσης της 

εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση των υποχρεώσεων της παρ. 2 του 

άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει την ευθύνη του κυρίου αναδόχου. 
 
 

ΑΡΘΡΟ 34.  ΕΚΤΕΛΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται: α) οι διατάξεις του Ν.4412/16, β) οι όροι της παρούσας 

σύμβασης  και γ) συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας.  

Η  παρούσα σύμβαση  διέπετε από την Ελληνική και  Νομοθεσία και κάθε διαφορά που θα προκύψει μεταξύ 

του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας και του Αναδόχου, η οποία θα αφορά στην εκτέλεση, την εφαρμογή η γενικά τις 

σχέσεις που δημιουργούνται από αυτή, θα λυθεί από τα εδρεύοντα στο Νομό  αρμόδια δικαστήρια. Είναι 

αυτονόητο ότι πριν από οποιαδήποτε προσφυγή στα δικαστήρια, τα συμβαλλόμενα μέρη θα καταβάλλουν 

κάθε προσπάθεια για φιλική διευθέτηση των διαφορών που ενδεχόμενα να αναφύονται μεταξύ τους. 

Τροποποίηση των όρων της σύμβασης κατά τη διάρκειά της πραγματοποιείται σύμφωνα με όσα 

προβλέπονται στα αρ.132 και 201 του Ν.4412/16. Οι συμβάσεις μπορούν να τροποποιούνται ή να 

παρατείνεται η διάρκεια ισχύος τους μέχρι και έξι (6) μήνες όταν συμφωνήσουν γι' αυτό και τα δύο 

συμβαλλόμενα μέρη (με σκοπό να καλύψει τις ανάγκες του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας  μέχρι την ανάδειξη νέων 

προμηθευτών και την υπογραφή νέων συμβάσεων), ύστερα από απόφαση του Δ.Σ. του  Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, 

στο μέτρο που δεν θα υπάρξει, κατά το χρόνο της παράτασης, υπέρβαση των ποσοτήτων που καθορίζονται 

στη διακήρυξη, ως και περαιτέρω οικονομική επιβάρυνση του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας. 

Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων από τον ανάδοχο και τους υπεργολάβους του ελέγχεται και βεβαιώνεται 

από τα όργανα που επιβλέπουν την εκτέλεση της σύμβασης και τις αρμόδιες δημόσιες αρχές και υπηρεσίες 

που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους. 
 
ΆΡΘΡΟ 35.  ΤΡΟΠΟΣ  ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
 

Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται μετά την οριστική παραλαβή  της υπηρεσίας, όπως αυτά 

προσδιορίζονται αναλυτικά στην τεχνική και οικονομική του προσφορά. 

Η πληρωμή θα γίνεται με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της υπηρεσίας που παραδόθηκε,  

Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών χρηματικών ενταλμάτων 

πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου ( αν απαιτείται). 

 

Η πληρωμή του συμβατικού τιμήματος θα γίνεται μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εξήντα (60) ημερών από 

την έκδοση και με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από 

τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του ν. 4412/2016, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν 

ήθελε ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή.  

 

 Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που 

προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις: 

 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων), η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,  της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του 
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ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται 

κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η οποία 

υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης..Επί  

της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

δ) Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 
 
 
ΑΡΘΡΟ 36. ΜΟΝΟΜΕΡΗΣ ΛΥΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να καταγγείλει τη 

σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, που θα απαιτούσε νέα διαδικασία σύναψης σύμβασης 

δυνάμει του άρθρου 132 του Ν.4412/16, 

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις καταστάσεις που 

αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 του Ν.4412/16και, ως εκ τούτου, θα έπρεπε να έχει 

αποκλειστεί από τη διαδικασία της σύναψης σύμβασης, 

Κατά τα λοιπά εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 133 του Ν.4412/16. 
 

 
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Α 
 

ΤΕΧΝΙΚΗ  ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ  ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 

Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

1. Ο ακριβής σχεδιασμός των διαδρομών μετάβασης και επιστροφής των ωφελούμενων, προς και από τη 

δομή Γιάννουλης, αποτελεί αποκλειστικά, ευθύνη της Αναθέτουσας Αρχής και ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

2. Την αναγκαιότητα ενδεχόμενης τροποποίησης των καθορισμένων δρομολογίων, όποτε προκύπτει ανάγκη 

κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, δηλαδή μείωση ή αύξησης των χιλιομέτρων των δρομολογίων 

ή μερική αλλαγή διαδρομής, που μπορεί να οφείλεται σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. εκτέλεση 

δημόσιων έργων επί οδοστρωμάτων ) ή στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι εκπαιδευόμενοι ή λόγω 

αλλαγής διεύθυνσης ορισμένων εκπαιδευομένων ή αλλαγής της δυνατότητας της οικογένειας να συνοδεύει 

σε συγκεκριμένη στάση τον ωφελούμενο της δομής.  

3. Την αναγκαιότητα το λεωφορείο να προσεγγίζει κατά το δυνατόν τις οικείες των  εξυπηρετούμενων, ώστε 

να μη χρειάζεται αυτοί να μετακινούνται μεγάλες αποστάσεις έως  τα προκαθορισμένα σημεία επιβίβασης 

– αποβίβασης, αλλά ούτε και να   εκτίθενται  επί μακρόν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και τούτο, 

ανεξάρτητα από το  προκαλούμενο κόστος,  οικονομικό ή χρονικό και ανεξάρτητα από το αν απαιτείται το 

λεωφορείο να κάνει επιπλέον κύκλους επί του οδικού άξονα στον οποίο κινείται. 

4. Την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευομένων με τόπο διαμονής την πόλη της Λάρισας και την 

περιοχή της Γιάννουλης. 

5. Οι ημέρες  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των εκπαιδευομένων της δομής Γιάννουλης υπολογίζονται , 

κατά προσέγγιση, σε διακόσιες ενενήντα (251).  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις 

υποδείξεις της υπηρεσίας για τις ημέρες πραγματοποίησης των δρομολογίων και κατόπιν συνεννόησης να 

εξαιρεί πέραν των Σαββατοκύριακων και των επίσημων ημερών αργίας της δομής και άλλες εργάσιμες 

ημέρες που για έκτακτους  ή προγραμματισμένους υπηρεσιακούς λόγους  δεν απαιτείται η εκτέλεση 

δρομολογίων.  

6. Την αναγκαιότητα τα εκτελούμενα δρομολόγια μετάβασης και επιστροφής, να είναι διάρκειας περίπου 

εβδομήντα πέντε λεπτών της ώρας. Η ώρα αναχώρησης του δρομολογίου μετάβασης να είναι στις 07:00 το 

πρωί και η ώρα αναχώρησης του δρομολογίου επιστροφής να είναι στις 13:30 το μεσημέρι, με δυνατότητα 

μικρών τροποποιήσεων, εάν για λόγους ανωτέρας βίας αυτό απαιτηθεί. 

7. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποκτήσει δικό της λεωφορείο και μπορεί να πραγματοποιήσει  την 

μεταφορά των εκπαιδευομένων να διακοπεί η σύμβαση με τον Ανάδοχο. 

Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ ( 24 θέσεων και άνω) 

 

Ακολουθεί πίνακας με την ενδεικτική απαιτούμενη 1η διαδρομή: 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Στάση Αγ. Βησσαρίωνα 

2 Νικηταρά & Χρυσοχόου 

3 Σεφέρη & Γούναρη 

4 Γέφυρα Ν .Σμύρνης  

5 110 Πτέρυγα Μάχης (εντός) 

6 Αγιάς 

7 Ηρ. Πολυτεχνείου (στο ύψος της Ακαδημίας) 
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8 Οδός Βόλου (Φούρνος) 

9 Γεφυράκι οδού Βόλου 

10 Γεφυράκι οδού Βόλου στο Κ.Υ.  

11 Ενιππέως 31-33, Τούμπα (εκτός Πέμπτης) ή από την Εθνική στην Alpha Bank 

12 Αγία Σοφία 

13 Μουσούρου & Νατσούλη (πλησίον Imperial) 

14 Θεοφράστου και Καρδίτσης 

15 Ξενώνας 

16 Καραολή 59 Νεάπολη 

17 Εργατικές Κατοικίες Αγ. Θωμά (πάνω στον κεντρικό δρόμο) 

18 Ιωαννίνων 

19 Ιωαννίνων και Αγν. Στρατιώτη 

20 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (μέσα) 

21 Ελ. Βενιζέλου Γιάννουλη 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Ελ. Βενιζέλου Γιάννουλη 

2 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (μέσα) 

3 Γέφυρα Ν .Σμύρνης  

4 110 Πτέρυγα Μάχης (εντός) 

5 Αγιάς 

6 Ηρ. Πολυτεχνείου (στο ύψος της Ακαδημίας) 

7 Οδός Βόλου (Φούρνος) 

8 Γεφυράκι οδού Βόλου 

9 Γεφυράκι οδού Βόλου στο Κ.Υ.  

10 Ενιππέως 31-33, Τούμπα (εκτός Πέμπτης) ή από την Εθνική στην Alpha Bank 

11 Αγία Σοφία 

12 Μουσούρου & Νατσούλη (πλησίον Imperial) 

13 Θεοφράστου και Καρδίτσης 

14 Ξενώνας 

15 Καραολή 59 Νεάπολη 

16 Εργατικές Κατοικίες Αγ. Θωμά (πάνω στον κεντρικό δρόμο) 

17 Ιωαννίνων 

18 Ιωαννίνων και Αγν. Στρατιώτη 

19 Νικηταρά & Χρυσοχόου 

20 Στάση Αγ. Βησσαρίωνα 
             Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 

Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 

Ακολουθεί πίνακας με την ενδεικτική απαιτούμενη 2η διαδρομή: 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Ηροδότου 37 

2 Μαλάκη 28 

3 Δαιδάλου 6η παρ. 

4 Ερμουπόλεως 22 

5 Παπαναστασίου (περιφέρεια) 

6 Μανωλάκη (σπίτι Στρατηγού) 

7 Πάροδος Τριανταφυλλίδη                   

8 Ηροφίλου 6  

9 Σωρανού  7 
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10 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης 

2 Σωρανού  7 

3 Ηροφίλου 6 

4 Πάροδος Τριανταφυλλίδη                   

5 Ηροδότου 37               

6 Μαλάκη 28                        

7 Δαιδάλου 6η παρ. 

8 Ερμουπόλεως 22 

9 Παπαναστασίου (Περιφέρεια) 

10 Κεντρική Πλατεία 

 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Τύρναβος πλατεία 

2 Αμπελώνας 

3 Γιάννουλη 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Γιάννουλη 

2 Τύρναβος πλατεία 

3 Αμπελώνας 
         

           Η ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΘΑ ΕΚΤΕΛΕΣΕΙ ΜΟΝΟ ΟΣΑ ΔΡΟΛΟΛΟΓΙΑ ΑΠΑΙΤΗΘΟΥΝ 

Β. Προδιαγραφές μισθωμένου 1ου οχήματος 

 

Απαιτείται η μίσθωση λεωφορείου 24 θέσεων  και άνω για το οποίο θα πρέπει να πιστοποιείται η 

καταλληλόλητα και η ελάχιστη τήρηση των προδιαγραφών μεταφοράς Α.μεΑ.  

Συγκεκριμένα απαιτείται: 

1. Τύπος Οχήματος και Αριθμός Θέσεων- Απαραίτητα: φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που να 

πιστοποιεί τον τύπο οχήματος και τον αριθμό θέσεων. 

2. Να έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), ώστε να βεβαιώνεται η καταλληλότητα του – Απαραίτητα: 

σχετική βεβαίωση από ΚΤΕΟ. 

3. Ασφαλισμένο για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες των επιβαινόντων – Απαραίτητα: φωτοαντίγραφο 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

4. Όργανα ελέγχου για πλήρη παρακολούθηση των λειτουργιών του οχήματος. 

5. Θέρμανση – κλιματισμός εντός του οχήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη – 

θέρμανση. 

6. Αερισμός – Εξαερισμός με ειδικά συστήματα αερισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης αερισμός – 

εξαερισμός του οχήματος. 

7. Να φέρει ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα.  

8. Οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων αριστερά και δεξιά να έχουν φάρδος, που να επιτρέπει την άνετη 

διέλευση των εκπαιδευομένων. 

9. Τα σκαλιά που οδηγούν στο σώμα του αμαξώματος να είναι χαμηλά, για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης των εκπαιδευομένων. 
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 Προδιαγραφές μισθωμένου 2ου οχήματος 

Απαιτείται το λεωφορείο να είναι  (15)  θέσεων με ράμπα, 11 καθίσματα και 2 σε αμαξίδια , μαζί με τον οδηγό, 

για το οποίο πρέπει να πιστοποιείται η καταλληλόλητα και η ελάχιστη τήρηση των προδιαγραφών μεταφοράς 

Α. μεΑ.  

Οι ημέρες  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των εκπαιδευομένων της δομής  Γιάννουλης υπολογίζονται , κατά 

προσέγγιση, σε σαράντα (30).  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για 

τις ημέρες πραγματοποίησης των δρομολογίων και κατόπιν συνεννόησης να εξαιρεί πέραν των 

Σαββατοκύριακων και των επίσημων ημερών αργίας της δομής και άλλες εργάσιμες ημέρες που για έκτακτους  

ή προγραμματισμένους υπηρεσιακούς λόγους  δεν απαιτείται η εκτέλεση δρομολογίων. 

 

 

Συγκεκριμένα απαιτείται: 

 

1. Τύπος Οχήματος και Αριθμός Θέσεων- Απαραίτητα: φωτοαντίγραφο άδειας κυκλοφορίας που να 

πιστοποιεί τον τύπο οχήματος και τον αριθμό θέσεων. 

2. Να έχει περάσει από τεχνικό έλεγχο (ΚΤΕΟ), ώστε να βεβαιώνεται η καταλληλότητα του – Απαραίτητα: 

σχετική βεβαίωση από ΚΤΕΟ. 

3. Ασφαλισμένο για υλικές ζημιές και σωματικές βλάβες των επιβαινόντων – Απαραίτητα: φωτοαντίγραφο 

του ασφαλιστηρίου συμβολαίου. 

4. Όργανα ελέγχου για πλήρη παρακολούθηση των λειτουργιών του οχήματος. 

5. Θέρμανση – κλιματισμός εντός του οχήματος, ώστε να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη – 

θέρμανση. 

6. Αερισμός – Εξαερισμός με ειδικά συστήματα αερισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης αερισμός – 

εξαερισμός του οχήματος. 

7. Να φέρει ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα.  

8. Οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων αριστερά και δεξιά να έχουν φάρδος, που να επιτρέπει την άνετη 

διέλευση των εκπαιδευομένων. 

9. Τα σκαλιά που οδηγούν στο σώμα του αμαξώματος να είναι χαμηλά, για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης των εκπαιδευομένων. 

10. Να διαθέτει ράμπα για τη μεταφορά των αμαξιδίων.  
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(ΥΠΌΔΕΙΓΜΑ 1 ) 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ Α ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ  
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 
 

Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 24 θέσεων τουλάχιστον και άνω. «ΝΑΙ»  

2 

Όργανα ελέγχου για πλήρη παρακολούθηση των 

λειτουργιών του οχήματος. 
«ΝΑΙ» 

 

3 

Θέρμανση – κλιματισμός εντός του οχήματος, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη – θέρμανση. 
«ΝΑΙ» 

 

4 

Αερισμός – Εξαερισμός με ειδικά συστήματα 

αερισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης 

αερισμός – εξαερισμός του οχήματος. 

 

«ΝΑΙ» 

 

5 

Να φέρει ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα 

 
«ΝΑΙ» 

 

6 

Οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων αριστερά και 

δεξιά να έχουν φάρδος, που να επιτρέπει την άνετη 

διέλευση των εκπαιδευομένων. 

«ΝΑΙ» 

 

7 

Τα σκαλιά που οδηγούν στο σώμα του αμαξώματος 

να είναι χαμηλά, για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης των 

εκπαιδευομένων 

«ΝΑΙ» 

 

 

 

 

Ημερομηνία …/…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου                                                              
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΟΡΦΩΣΗΣ ΓΙΑ Β ΛΕΟΦΩΡΕΙΟ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΠΡΟΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ 

 
 

Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1 

15 θέσεων  ( 11 σε καθίσματα και 2 σε αμαξίδια)  

με ράμπα. 
«ΝΑΙ» 

 

2 

Όργανα ελέγχου για πλήρη παρακολούθηση των 

λειτουργιών του οχήματος. 
«ΝΑΙ» 

 

3 

Θέρμανση – κλιματισμός εντός του οχήματος, ώστε 

να εξασφαλίζεται η ομοιόμορφη ψύξη – θέρμανση. 
«ΝΑΙ» 

 

4 

Αερισμός – Εξαερισμός με ειδικά συστήματα 

αερισμού, ώστε να εξασφαλίζεται ο πλήρης 

αερισμός – εξαερισμός του οχήματος. 

 

«ΝΑΙ» 

 

5 

Να φέρει ζώνες ασφαλείας σε όλα τα καθίσματα 

 
«ΝΑΙ» 

 

6 

Οι διάδρομοι μεταξύ των θέσεων αριστερά και 

δεξιά να έχουν φάρδος, που να επιτρέπει την άνετη 

διέλευση των εκπαιδευομένων. 

«ΝΑΙ» 

 

7 

Τα σκαλιά που οδηγούν στο σώμα του αμαξώματος 

να είναι χαμηλά, για να διευκολύνουν τη 

διαδικασία επιβίβασης – αποβίβασης των 

εκπαιδευομένων 

«ΝΑΙ» 

 

 

 

Ημερομηνία …/…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου                                                              
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2   

Y/Δ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986)   

 

ΠΡΟΣ(1): Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

Ημερομηνία:      …/… /2021 
                                                                                                                                                                                        Ο – Η Δηλών  

                                                                                                                                                      
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

1.Αποδέχομαι τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης υπ.αρ 10/2021  όπως αυτές αναφέρονται 

αναλυτικά στο  ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α,  και θα συμμορφώνομαι πάντα με τους ισχύοντες κάθε φορά νόμους και 

διατάξεις που αφορούν την συγκεκριμένη υπηρεσία καθώς και τις υποδείξεις της αναθέτουσας  αρχής. 

2.Αποδέχομαι πλήρως και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της διακήρυξης με αρ10/2021 πληρώ τα 

κριτήρια επιλογής  καθώς και  ότι άλλο αναφέρεται στα  Παραρτήματα αυτής. 

3. Τα φωτοαντίγραφα που καταθέτω είναι ακριβή αντίγραφα από τα πρωτότυπα που έχω στην κατοχή μου. 





  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 3   

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

  

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός 

…………………....................., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………………., email  ………………….... 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  

  

Της επιχείρησης ……………………………………………, με έδρα ………………................, οδός 

…………………....................., αριθμός ………..…, τηλέφωνο …………………., email  …………………... 

 

 

 

 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ Α ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 25 ΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΩ  

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΦΠΑ 24%  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  

ΤΙΜΗ ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΛΕΩΦΩΡΕΙΟΥ ΑΠΟ 

ΛΑΡΙΣΑ ΠΡΟΣ  

ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ ΚΑΙ 

ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΩΣ 251 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   
   

Ημερομηνία …/…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου                                                              
 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ  ΓΙΑ Β ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 15 ΘΕΣΕΩΝ  

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

 

ΦΠΑ 24% 

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

ΜΕ ΦΠΑ  

1 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
ΛΕΩΦΩΡΕΙΟΥ ΓΙΑ 

ΛΑΡΙΣΑ ΤΥΡΜΑΒΟ-

ΑΜΠΕΛΩΝΑ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ 

ΕΩΣ 30 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ   
   

Ημερομηνία …/…/2021 

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ  

(Σφραγίδα & υπογραφή) 

 

Ονοματεπώνυμο Νόμιμου Εκπροσώπου                                                              

 
 





  

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 4   

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

(ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ) 

 

. 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 

Ονομασία Τράπεζας:                                                          

Κατάστημα :                               (Ημερομηνία Έκδοσης:……………) ΕΥΡΩ      ……… 

Προς  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

ΠΑΠΑΓΟΥ 49 - ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ– ΛΑΡΙΣΑ Τ.Κ. 41500 

 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ..............ΕΥΡΩ (€)   

      

Πληροφορηθήκαμε ότι ο    , οδός  , αριθμός  , ως προμηθευτής 

πρόκειται να συνάψει μαζί σας σύμβαση, που θα καλύπτει την ανάθεση   , συνολικής αξίας 

 , και ότι σύμφωνα με σχετικό όρο στη σύμβαση αυτή ο προμηθευτής  υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση 

καλής εκτέλεσης, ποσού ίσου προς 5% της συμβατικής αξίας της προμήθειας ειδών…………………………..……. 

του Παραρτήματος …………..……... Ποσού     

Μετά τα παραπάνω, η Τράπεζα    παρέχει την απαιτούμενη εγγύηση υπέρ του Προμηθευτή  και 

εγγυάται προς εσάς με την παρούσα, ανεκκλήτως και ανεπιφυλάκτως, παραιτούμενη του δικαιώματος της 

διαιρέσεως και διζήσεως, να καταβάλει σε σας, μέσα σε τρεις (3) ημέρες, ανεξάρτητα από τυχόν αμφισβητήσεις, 

αντιρρήσεις ή ενστάσεις της εταιρείας και χωρίς έρευνα του βάσιμου ή μη της απαίτησής σας, με απλή δήλωσή 

σας ότι η εταιρεία παρέβη ή παρέλειψε να εκπληρώσει οποιοδήποτε όρο της σύμβασης, κάθε ποσό που θα ορίζετε 

στη δήλωσή σας και που δεν θα ξεπερνά το οριζόμενο στη εγγύηση αυτή. 

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

χαρτοσήμου. 

Η παρούσα ισχύει επ΄ αορίστου. 

Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης αυτής θα παραταθεί εφόσον ζητηθεί από την υπηρεσία σας πριν από την 

ημερομηνία λήξης της. 

Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και τα ΝΠΔΔ, 

συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας δεν υπερβαίνει το όριο εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το 

Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

       (Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή) 

 

 

 

 (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας) 

ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ τους, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





  

 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 5  
Y/Δ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑ 

ΤΟ ΣΕΠΕ  ΓΙΑ ΤΑ ΔΚΑΙΟΛΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ   

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986)   

 

ΠΡΟΣ(1): Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

Ημερομηνία:      …/… /2021 
                                                                                                                                                                                        Ο – Η Δηλών  

                                                                                                                                                       
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Γνωρίζω και μπορώ να αποδείξω με τα κατάλληλα μέσα ότι δεν  έχουν επιβληθεί σε βάρος μου, μέσα σε χρονικό 

διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης 

συμμετοχής: αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος 

Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 

υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» 

σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις 

επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 

εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) 

διενεργηθέντες ελέγχους. 

 





  

 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 6  
 Y/Δ ΓΙΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ  
  

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 

παρ. 4 Ν. 1599/1986)   

 

ΠΡΟΣ(1): Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

Δ/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 

 

Ημερομηνία:      …/… /2021 
                                                                                                                                                                                        Ο – Η Δηλών  

                                                                                                                                                        
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 

τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον 

περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 

του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

α)Δεν βρίσκομαι σε καμία από τις καταστάσεις των άρθρων 73 & 74 του Ν.4412/2016 και στην περίπτωση 

που αυτό αποδειχθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας, θα κηρυχθώ  έκπτωτος. β) Η συμμετοχή μου 

δεν δημιουργεί κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 24 του 

ν.4412/2016.γ) Όλα τα δικαιολογητικά που κατατίθενται για την παρούσα σύμβαση  είναι αντίγραφα των 

πρωτοτύπων και εξακολουθούν να ισχύουν κατά τον χρόνο της υποβολής.  





Σελίδα 39 
 
 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Δ 
 

 Σχέδιο Σύμβασης  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΣΥΜΒΑΣΗ 

ΑΡ. …./2021 

ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΟΦΩΡΕΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΔΟΜΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΑΠΟ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΙΚΙΕΣ ΤΟΥΣ ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ   ΑΞΙΑΣ …….. € με Φ.Π.Α 

.  

 

Στην  Γιάννουλη Λάρισας σήμερα την ../…/…….. ημέρα ………..   και ώρα …….. π.μ. στα 

γραφεία του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Θεσσαλίας οι πιο κάτω 

συμβαλλόμενοι: 

1)Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας με Α.Φ.Μ.997424434, νομίμως εκπροσωπούμενο από την 

Πρόεδρο του, ΠΑΠΠΑ ΔΗΜΗΤΡΑ που θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση  ως 

«αναθέτουσα αρχή» και 

2)Ο/Η …………………………….. με Α.Φ.Μ…………………Δ.Ο.Υ 

………………………………………………που εδρεύει στην ………………………………. , 

οδός  …………………………………….. Τ.Κ ……………………ΤΗΛ…………….  νομίμως 

εκπροσωπούμενη  από τον ………………………………………….. με ΑΦΜ………………η 

οποία θα αναφέρεται στην παρούσα σύμβαση ως  «ο Ανάδοχος» ,   συμφώνησαν και έκαναν 

αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:  

Aναπόσπαστο τμήμα της παρούσας αποτελούν, σύμφωνα με το άρθρο 2 παρ.1 περιπτ. 42 του 

Ν.4412/2016: 

- η υπ’ αριθ.  /2021 Διακήρυξη. 

- η υπ’ αριθ …………………………… προσφορά του αναδόχου 

- η υπ’ αριθ.…………………απόφαση του Δ.Σ έγκρισης των οικονομικών προσφορών  

-η υπ. αριθ. ………………………………….. απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής 

(ΑΔΑ:…………………………)&(AΔΑΜ:…………………..) με την οποία κατακυρώθηκε το 

αποτέλεσμα της προαναφερόμενης προσφοράς, στον ανάδοχο 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ 

ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ  

ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ  

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
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………………………………………… ,   συμφώνησαν και έκαναν αμοιβαία αποδεκτά τα 

ακόλουθα: 

Άρθρο 1 

Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας σύμβασης είναι η μίσθωση λεωφορείου μεταφοράς εκπαιδευομένων 

της Δομής Γιάννουλης του Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, από και προς τις οικίες τους σύμφωνα με τους 

όρους και τις προδιαγραφές της σχετικής διακήρυξης και της οικονομικής  προσφοράς του 

αναδόχου  

 

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΤΕΡΑ :  

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 

α/α ΕΙΔΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ  
ΜΟΝΑΔΑ 

ΜΕΤΡΗΣΗΣ  

ΑΡΙΘΜΟΣ  

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 
ΦΠΑ  

ΣΥΝΟΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ 

ΑΝΑ 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕ 

ΦΠΑ  

1  
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

ΗΜΕΡΑΣ 
    

 

Ο σχεδιασμός των δρομολογίων πρέπει να λαμβάνει υπόψη τα παρακάτω: 

8. Ο ακριβής σχεδιασμός των διαδρομών μετάβασης και επιστροφής των ωφελούμενων, 

προς και από τη δομή Γιάννουλης, αποτελεί αποκλειστικά, ευθύνη της Αναθέτουσας 

Αρχής και ο Ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας. 

9. Την αναγκαιότητα ενδεχόμενης τροποποίησης των καθορισμένων δρομολογίων, όποτε 

προκύπτει ανάγκη κατά την διάρκεια εκτέλεσης της Σύμβασης, δηλαδή μείωση ή 

αύξησης των χιλιομέτρων των δρομολογίων ή μερική αλλαγή διαδρομής, που μπορεί να 

οφείλεται σε κάποια απρόβλεπτη ανάγκη (π.χ. εκτέλεση δημόσιων έργων επί 

οδοστρωμάτων ) ή στην ανάγκη να εξυπηρετηθούν νέοι εκπαιδευόμενοι ή λόγω 

αλλαγής διεύθυνσης ορισμένων εκπαιδευομένων ή αλλαγής της δυνατότητας της 

οικογένειας να συνοδεύει σε συγκεκριμένη στάση τον ωφελούμενο της δομής.  

10. Την αναγκαιότητα το λεωφορείο να προσεγγίζει κατά το δυνατόν τις οικείες των  

εξυπηρετούμενων, ώστε να μη χρειάζεται αυτοί να μετακινούνται μεγάλες αποστάσεις 

έως  τα προκαθορισμένα σημεία επιβίβασης – αποβίβασης, αλλά ούτε και να   

εκτίθενται  επί μακρόν σε δύσκολες καιρικές συνθήκες και τούτο, ανεξάρτητα από το  

προκαλούμενο κόστος,  οικονομικό ή χρονικό και ανεξάρτητα από το αν απαιτείται το 

λεωφορείο να κάνει επιπλέον κύκλους επί του οδικού άξονα στον οποίο κινείται. 

11. Την αναγκαιότητα εξυπηρέτησης των εκπαιδευομένων με τόπο διαμονής την πόλη της 

Λάρισας και την περιοχή της Γιάννουλης. 

12. Οι ημέρες  παροχής υπηρεσιών μεταφοράς των εκπαιδευομένων της δομής Γιάννουλης 

υπολογίζονται , κατά προσέγγιση,…………………...  Ο Ανάδοχος θα πρέπει να 

συμμορφώνεται με τις υποδείξεις της υπηρεσίας για τις ημέρες πραγματοποίησης των 

δρομολογίων και κατόπιν συνεννόησης να εξαιρεί πέραν των Σαββατοκύριακων και 
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των επίσημων ημερών αργίας της δομής και άλλες εργάσιμες ημέρες που για έκτακτους  

ή προγραμματισμένους υπηρεσιακούς λόγους  δεν απαιτείται η εκτέλεση δρομολογίων.  

13. Την αναγκαιότητα τα εκτελούμενα δρομολόγια μετάβασης και επιστροφής, να είναι 

διάρκειας περίπου εβδομήντα πέντε λεπτών της ώρας. Η ώρα αναχώρησης του 

δρομολογίου μετάβασης να είναι στις 07:00 το πρωί και η ώρα αναχώρησης του 

δρομολογίου επιστροφής να είναι στις 13:30 το μεσημέρι, με δυνατότητα μικρών 

τροποποιήσεων, εάν για λόγους ανωτέρας βίας αυτό απαιτηθεί. 

14. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποκτήσει δικό της λεωφορείο και μπορεί να 

πραγματοποιήσει  την μεταφορά των εκπαιδευομένων να διακοπεί η σύμβαση με τον 

Ανάδοχο. 

Ακολουθεί πίνακας με την ενδεικτική απαιτούμενη 1η διαδρομή: 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Στάση Αγ. Βησσαρίωνα 

2 Νικηταρά & Χρυσοχόου 

3 Σεφέρη & Γούναρη 

4 Γέφυρα Ν .Σμύρνης  

5 110 Πτέρυγα Μάχης (εντός) 

6 Αγιάς 

7 Ηρ. Πολυτεχνείου (στο ύψος της Ακαδημίας) 

8 Οδός Βόλου (Φούρνος) 

9 Γεφυράκι οδού Βόλου 

10 Γεφυράκι οδού Βόλου στο Κ.Υ.  

11 Ενιππέως 31-33, Τούμπα (εκτός Πέμπτης) ή από την Εθνική στην Alpha Bank 

12 Αγία Σοφία 

13 Μουσούρου & Νατσούλη (πλησίον Imperial) 

14 Θεοφράστου και Καρδίτσης 

15 Ξενώνας 

16 Καραολή 59 Νεάπολη 

17 Εργατικές Κατοικίες Αγ. Θωμά (πάνω στον κεντρικό δρόμο) 

18 Ιωαννίνων 

19 Ιωαννίνων και Αγν. Στρατιώτη 

20 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (μέσα) 

21 Ελ. Βενιζέλου Γιάννουλη 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Ελ. Βενιζέλου Γιάννουλη 

2 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης (μέσα) 

3 Γέφυρα Ν .Σμύρνης  

4 110 Πτέρυγα Μάχης (εντός) 

5 Αγιάς 

6 Ηρ. Πολυτεχνείου (στο ύψος της Ακαδημίας) 

7 Οδός Βόλου (Φούρνος) 

8 Γεφυράκι οδού Βόλου 

9 Γεφυράκι οδού Βόλου στο Κ.Υ.  

10 Ενιππέως 31-33, Τούμπα (εκτός Πέμπτης) ή από την Εθνική στην Alpha Bank 

11 Αγία Σοφία 

12 Μουσούρου & Νατσούλη (πλησίον Imperial) 
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13 Θεοφράστου και Καρδίτσης 

14 Ξενώνας 

15 Καραολή 59 Νεάπολη 

16 Εργατικές Κατοικίες Αγ. Θωμά (πάνω στον κεντρικό δρόμο) 

17 Ιωαννίνων 

18 Ιωαννίνων και Αγν. Στρατιώτη 

19 Νικηταρά & Χρυσοχόου 

20 Στάση Αγ. Βησσαρίωνα 

 

Ακολουθεί πίνακας με την ενδεικτική απαιτούμενη 2η διαδρομή: 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Ηροδότου 37 

2 Μαλάκη 28 

3 Δαιδάλου 6η παρ. 

4 Ερμουπόλεως 22 

5 Παπαναστασίου (περιφέρεια) 

6 Μανωλάκη (σπίτι Στρατηγού) 

7 Πάροδος Τριανταφυλλίδη                   

8 Ηροφίλου 6  

9 Σωρανού  7 

10 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Εργατικές Κατοικίες Γιάννουλης 

2 Σωρανού  7 

3 Ηροφίλου 6 

4 Πάροδος Τριανταφυλλίδη                   

5 Ηροδότου 37               

6 Μαλάκη 28                        

7 Δαιδάλου 6η παρ. 

8 Ερμουπόλεως 22 

9 Παπαναστασίου (Περιφέρεια) 

10 Κεντρική Πλατεία 

 

 

α/α Σημεία Επιβίβασης 

1 Τύρναβος πλατεία 

2 Αμπελώνας 

3 Γιάννουλη 

 

 

α/α Σημεία Αποβίβασης 

1 Γιάννουλη 

2 Τύρναβος πλατεία 

3 Αμπελώνας 
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Άρθρο 2 

Διάρκεια σύμβασης – Χρόνος, τρόπος  και τόπος παράδοσης-παραλαβής  της προμήθειας 

Η Διάρκεια της σύμβασης ορίζεται από την υπογραφή της  και έως την πραγματοποίηση  …… 

δρομολογίων. Ουδεμία ουσιώδης μεταβολή του χρονοδιαγράμματος  δεν επιτρέπεται, χωρίς την 

έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής. 

 

 
Άρθρο 3 

Αμοιβή- Τρόπος πληρωμής  

 

1. Η αμοιβή που θα καταβληθεί από την Αναθέτουσα Αρχή στον Ανάδοχο και προκύπτει από 

την προσφορά του ανέρχεται στο ποσό των..................... (…….) μεΦ.Π.Α. 

2. Η πληρωμή του προμηθευτή  θα γίνει μετά από κάθε τμηματική  οριστική, ποιοτική και 

ποσοτική παραλαβή της παρεχόμενης υπηρεσίας, μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα εξήντα 

(60) ημερών από την έκδοση του τιμολογίου  και την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών 

και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις  του άρθρου 200 παρ. 4 του 

Ν.4412/2016 καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ζητηθεί  από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωμή. 

3.Η πληρωμή θα γίνει  με την εξόφληση του 100% της συμβατικής αξίας της ποσότητας που 

παραδόθηκε, μετά την οριστική παραλαβή και υπό τον όρο ότι δεν συντρέχει περίπτωση 

παραλαβής των ειδών με έκπτωση ή περίπτωση επιβολής προστίμων ή άλλων οικονομικών 

κυρώσεων εις βάρος του προμηθευτή. 

4. Η πληρωμή θα γίνεται σε ευρώ (€), μετά από προηγούμενη θεώρηση των σχετικών 

χρηματικών ενταλμάτων πληρωμής από τον αρμόδιο Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 

5. Τον  Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα 

με την κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παράδοση της εργασίας 

στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως βαρύνεται με 

τις ακόλουθες κρατήσεις: 

α) Κράτηση 0,07% υπέρ της Ε.Α.Α.ΔΗ.ΣΥ ( Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων 

Συμβάσεων), η οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α.,  της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί του ποσού της κράτησης 0,07% υπέρ της Ενιαίας 

Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων διενεργείται κράτηση τέλους χαρτοσήμου 3%, 

πλέον εισφοράς 20% υπέρ Ο.Γ.Α. 

β) Κράτηση 0,06% υπέρ της Α.Ε.Π.Π ( Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών )  η 

οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός Φ.Π.Α., της αρχικής, καθώς και κάθε 

συμπληρωματικής σύμβασης. Επί  της κράτησης αυτής υπολογίζεται χαρτόσημο 3% και επί 

του χαρτοσήμου Ο.Γ.Α 20% 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 

εισοδήματος. 

 

Άρθρο 4 

Χρηματοδότηση της σύμβασης  
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Για την κάλυψη της δαπάνης της παρούσας σύμβασης έχει δεσμευτεί πίστωση ………….€ 

ευρώ στον  ΚΑΕ……του προϋπολογισμού με την υπ’ αριθ. ……………………     απόφαση 

ανάληψης υποχρέωσης, επί της οποίας υπάρχει  βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής 

Υπηρεσίας, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του 

άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση  στο οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης 

πίστωσης. 

Άρθρο 5 

Υποχρεώσεις αναδόχου 

Ο ανάδοχος δεσμεύεται ότι: 

1. Κατά την εκτέλεση της σύμβασης θα τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί 

με το δίκαιο της Ένωσης,  εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις 

περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου. Επίσης να εφαρμόζει 

τις κείμενες διατάξεις σχετικά με την ασφάλεια και την υγεία  των εργαζομένων και να 

μεριμνά για την  πρόληψη του επαγγελματικού κινδύνου και   εργατικών ατυχημάτων 

των υπαλλήλων και των επιβαινόντων. Ο ανάδοχος αναλαμβάνει στο ακέραιο την 

ευθύνη και υποχρέωση για ασφαλιστικές εισφορές, εργοδοτικές υποχρεώσεις, τις 

υποχρεώσεις που προέρχονται από την μη τήρηση της εργατικής νομοθεσίας και την 

αστική και ποινική ευθύνη εργατικού ατυχήματος. Ο Ανάδοχος και το προσωπικό που 

θα χρησιμοποιήσει κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας , δεν έχουν καμία απολύτως 

σχέση εξαρτημένης εργασίας με την Αναθέτουσα Αρχή, οι δε μισθοί και αμοιβές τους, 

καθώς και οποιεσδήποτε άλλες υποχρεώσεις, οι οποίες επιβάλλονται από την εργατική 

και ασφαλιστική νομοθεσία, βαρύνουν αποκλειστικά τον Ανάδοχο, ο οποίος είναι ο 

μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών με τους οποίους συνδέεται με εργασιακή ή άλλη σχέση 

καθώς και έναντι τρίτων εξ’ αφορμής των σχέσεων αυτών. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν 

φέρει καμία αστική ή άλλη ευθύνη έναντι του προσωπικού που θα απασχοληθεί για την  

ανωτέρω υπηρεσία  και για οποιοδήποτε ατύχημα η ευθύνη βαρύνει αποκλειστικά και 

εις ολόκληρο τον ανάδοχο.  

2. Στην συνολική αμοιβή του αναδόχου περιλαμβάνονται και όλα τα γενικά  ή  ειδικά 

έξοδα και   ουδεμία άλλη απαίτηση έχει κατά της Αναθέτουσας αρχής  ο Ανάδοχος. 

3. Η Αναθέτουσα Αρχή έχει το δικαίωμα να κηρύξει έκπτωτο τον Ανάδοχο αν 

διαπιστωθεί  ότι δεν πραγματοποίησε την υπηρεσία    με βάση τους όρους της 

διακήρυξης. 

4. Ο  Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τηρήσει τα χρονικά όρια που αναφέρει η 

διακήρυξη    εκτός και αν υπάρχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

5. Ο Ανάδοχος  είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Αναθέτουσα  Αρχή  οποιαδήποτε  

πληροφορία του ζητηθεί και αφορούν το αντικείμενο της υπηρεσίας καθώς και να 

συμμορφώνεται στις  υποδείξεις  των υπαλλήλων  της Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Σε περίπτωση οποιασδήποτε παράβασης ή ζημίας που προκληθεί σε τρίτους 

υποχρεούται μόνον αυτός προς αποκατάστασή της.  

7. Ο Ανάδοχος θα ενεργεί με επιμέλεια και φροντίδα, ώστε να εμποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα μπορούσαν να έχουν αποτέλεσμα αντίθετο με το συμφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

8. Δεν θα ενεργήσει αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ όλη τη διάρκεια της 

εκτέλεσης της σύμβασης 

9. Θα λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξει την εμπιστευτικότητα των 

πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες. 

10. Σε περίπτωση που η υπηρεσία αποκτήσει δικό της λεωφορείο και μπορεί να 

πραγματοποιήσει τη μεταφορά των εκπαιδευομένων  θα  διακοπεί η σύμβαση με τον 
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Ανάδοχο και ουδεμία απαίτηση θα υπάρξει από αυτόν. Επίσης η υπηρεσία θα εκτελέσει 

μόνο όσα δρομολόγια απαιτηθούν.  

11. Η αναθέτουσα αρχή έχει το δικαίωμα να διακόψει την σύμβαση σε οποιοδήποτε 

σημείο αυτής, και ουδεμία απαίτηση να υπάρξει από τον ανάδοχο πέρα από τα 

πραγματοποιθέντα δρομολόγια.   
12. Για την υπογραφή της σύμβασης ο ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να εξοφλήσει την 

δαπάνη στον  Ελληνικό Τύπο (έξοδα δημοσίευσης). 

13. Ο Προμηθευτής δηλώνει ανεπιφύλακτα ότι αποδέχεται όλους τους όρους που 

αναφέρονται στην παρούσα σύμβαση. 

 

 

 

 Άρθρο 6 

 Παρακολούθηση της σύμβασης παροχής υπηρεσίας 

 

 1. Η παρακολούθηση της εκτέλεσης της σύμβασης παροχής υπηρεσίας και η διοίκηση 

αυτής διενεργείται από την καθ’ ύλην αρμόδια υπηρεσία ή άλλως από την υπηρεσία η 

οποία ορίζεται με απόφαση της αναθέτουσας αρχής ή επιτροπή που συγκροτείται επίσης με 

απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Η ανωτέρω υπηρεσία εισηγείται στο αρμόδιο 

αποφαινόμενο όργανο για όλα τα ζητήματα που αφορούν στην προσήκουσα εκτέλεση όλων 

των όρων της σύμβασης και στην εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου, στη λήψη 

των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων και ιδίως για ζητήματα που 

αφορούν σε τροποποίηση του αντικειμένου και παράταση της διάρκειας της σύμβασης, με 

την επιφύλαξη των διατάξεων του άρθρου 132. 

2. Η αρμόδια υπηρεσία μπορεί, με απόφασή της ιδίως σε συμβάσεις παροχής υπηρεσιών 

που η εκτέλεσή τους απαιτεί συνεχή παρακολούθηση σε ημερήσια βάση, να ορίζει για την 

παρακολούθηση της σύμβασης ως επόπτη με καθήκοντα εισηγητή υπάλληλο της 

υπηρεσίας. Με την ίδια απόφαση, ιδίως σε περιπτώσεις πολύπλοκων συμβάσεων, δύνανται 

να ορίζονται και άλλοι υπάλληλοι της αρμόδιας υπηρεσίας ή των εξυπηρετούμενων από 

την σύμβαση φορέων, στους οποίους ανατίθενται επιμέρους καθήκοντα για την 

παρακολούθηση της σύμβασης. Σε αυτή την περίπτωση ο επόπτης λειτουργεί ως 

συντονιστής. 

3. Τα καθήκοντα του επόπτη είναι, ενδεικτικά, η πιστοποίηση της εκτέλεσης του 

αντικειμένου της σύμβασης, καθώς και ο έλεγχος της συμμόρφωσης του αναδόχου με τους 

όρους της σύμβασης. Με εισήγηση του επόπτη η υπηρεσία που διοικεί τη σύμβαση μπορεί 

να απευθύνει έγγραφα με οδηγίες και εντολές προς τον ανάδοχο που αφορούν στην 

εκτέλεση της σύμβασης. 

4. Όταν προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης, τηρείται από τον ανάδοχο ημερολόγιο 

στο οποίο καταγράφονται η τμηματική εκτέλεση του αντικειμένου της σύμβασης, η 

καθημερινή απασχόληση του προσωπικού σε αριθμό και ειδικότητα, έκτακτα συμβάντα και 

άλλα στοιχεία που σχετίζονται με την εκτέλεση της σύμβασης . Το ημερολόγιο 

συνυπογράφεται από τον επόπτη της σύμβασης, που μπορεί να σημειώσει επί αυτού 

παρατηρήσεις για την τήρηση των όρων της σύμβασης. Το ημερολόγιο φυλάσσεται στον 

χώρο εκτέλεσης της υπηρεσίας ή όταν αυτό δεν είναι εφικτό προσκομίζεται από τον 

ανάδοχο στη έδρα της υπηρεσίας, εφόσον τούτο ζητηθεί. Όταν προβλέπεται η τήρηση 

ημερολογίου, τότε οι καταγραφές του αποτελούν στοιχειό για την παραλαβή του 

αντικειμένου της σύμβασης από την επιτροπή παραλαβής. 
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Άρθρο 7 

 Ποινικές ρήτρες 

 
1. Αν οι υπηρεσίες παρασχεθούν από υπαιτιότητα του αναδόχου μετά τη λήξη της 

διάρκειας της σύμβασης, και μέχρι λήξης του χρόνου της παράτασης που χορηγήθηκε είναι 

δυνατόν να επιβάλλονται εις βάρος του ποινικές ρήτρες, με αιτιολογημένη απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Ποινικές ρήτρες δύναται να επιβάλλονται και για πλημμελή εκτέλεση 

των όρων της σύμβασης. 

2. Οι ποινικές ρήτρες υπολογίζονται ως εξής: 

α) για καθυστέρηση που περιορίζεται σε χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει το 50% της 

προβλεπόμενης συνολικής διάρκειας της σύμβασης ή σε περίπτωση 

τμηματικών/ενδιαμέσων προθεσμιών της αντίστοιχης προθεσμίας, επιβάλλεται ποινική 

ρήτρα 2,5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς ΦΠΑ των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν 

εκπρόθεσμα, 

β) για καθυστέρηση που υπερβαίνει το 50% επιβάλλεται ποινική ρήτρα 5% χωρίς ΦΠΑ επί 

της συμβατικής αξίας των υπηρεσιών που παρασχέθηκαν εκπρόθεσμα, 

γ) οι ποινικές ρήτρες για υπέρβαση των τμηματικών προθεσμιών είναι ανεξάρτητες από τις 

επιβαλλόμενες για υπέρβαση της συνολικής διάρκειας της σύμβασης και δύνανται να 

ανακαλούνται με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής, αν οι υπηρεσίες που 

αφορούν στις ως άνω τμηματικές προθεσμίες παρασχεθούν μέσα στη συνολική της 

διάρκεια και τις εγκεκριμένες παρατάσεις αυτής και με την προϋπόθεση ότι το σύνολο της 

σύμβασης έχει εκτελεστεί πλήρως. 

δ) τυχόν άλλες ποινικές ρήτρες που επιβάλλονται για πλημμελή εκτέλεση των συμβατικών 

υποχρεώσεων, εφόσον προβλέπονται στα συμβατικά τεύχη. Το σύνολο των ποινικών 

ρητρών αυτής της περίπτωσης δεν μπορεί να υπερβαίνει το δέκα τοις εκατό (10%) της 

αξίας της σύμβασης, εκτός αν αιτιολογημένα η αναθέτουσα αρχή αποφασίσει άλλως. 

3. Το ποσό των ποινικών ρητρών αφαιρείται/συμψηφίζεται από/με την αμοιβή του 

αναδόχου. 

4. Η επιβολή ποινικών ρητρών δεν στερεί από την αναθέτουσα αρχή το δικαίωμα να 

κηρύξει τον ανάδοχο έκπτωτο. 

 

 
 

Άρθρο 8 

 Παραλαβή του αντικειμένου της σύμβασης παροχής γενικών υπηρεσιών 

1. Η παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων γίνεται από επιτροπή 

παραλαβής που συγκροτείται, σύμφωνα με την παράγραφο 3 του άρθρου 221. 

2. Κατά τη διαδικασία παραλαβής διενεργείται ο απαιτούμενος έλεγχος, σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στη σύμβαση, μπορεί δε να καλείται να παραστεί και ο ανάδοχος. Μετά την 

ολοκλήρωση της διαδικασίας, η επιτροπή παραλαβής: 

α) είτε παραλαμβάνει τις σχετικές υπηρεσίες ή παραδοτέα, εφόσον καλύπτονται οι 

απαιτήσεις της σύμβασης χωρίς έγκριση ή απόφαση του αποφαινομένου οργάνου, 

β) είτε εισηγείται για την παραλαβή με παρατηρήσεις ή την απόρριψη των παρεχομένων 

υπηρεσιών ή παραδοτέων, σύμφωνα με τις παραγράφους 3 και 4. 

Τα ανωτέρω εφαρμόζονται και σε τμηματικές παραλαβές. 

3. Αν η επιτροπή παραλαβής κρίνει ότι οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα παραδοτέα δεν 

ανταποκρίνονται πλήρως στους όρους της σύμβασης, συντάσσεται πρωτόκολλο 

προσωρινής παραλαβής, που αναφέρει τις παρεκκλίσεις που διαπιστώθηκαν από τους 
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όρους της σύμβασης και γνωμοδοτεί αν οι αναφερόμενες παρεκκλίσεις επηρεάζουν την 

καταλληλότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων και συνεπώς αν μπορούν οι 

τελευταίες να καλύψουν τις σχετικές ανάγκες. 

4. Για την εφαρμογή της παραγράφου 3 ορίζονται τα ακόλουθα: 

α) Στην περίπτωση που διαπιστωθεί ότι, δεν επηρεάζεται η καταλληλότητα, με 

αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου, μπορεί να εγκριθεί η 

παραλαβή των εν λόγω παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων, με έκπτωση επί της 

συμβατικής αξίας, η οποία θα πρέπει να είναι ανάλογη προς τις διαπιστωθείσες 

παρεκκλίσεις. Μετά την έκδοση της ως άνω απόφασης, η επιτροπή παραλαβής υποχρεούται 

να προβεί στην οριστική παραλαβή των παρεχόμενων υπηρεσιών ή παραδοτέων της 

σύμβασης και να συντάξει σχετικό πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής, σύμφωνα με τα 

αναφερόμενα στην απόφαση. 

β) Αν διαπιστωθεί ότι επηρεάζεται η καταλληλότητα, με αιτιολογημένη απόφαση του 

αρμόδιου αποφαινόμενου οργάνου απορρίπτονται οι παρεχόμενες υπηρεσίες ή τα 

παραδοτέα, με την επιφύλαξη των οριζομένων στο άρθρο 220. 

5. Αν παρέλθει χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών από την 

ημερομηνία υποβολής του παραδοτέου από τον οικονομικό φορέα και δεν έχει εκδοθεί 

πρωτόκολλο παραλαβής της παραγράφου 2 ή πρωτόκολλο με παρατηρήσεις της 

παραγράφου 3, θεωρείται ότι η παραλαβή έχει συντελεσθεί αυτοδίκαια. 

6. Ανεξάρτητα από την, κατά τα ανωτέρω, αυτοδίκαιη παραλαβή και την πληρωμή του 

αναδόχου, πραγματοποιούνται οι προβλεπόμενοι από τη σύμβαση έλεγχοι από επιτροπή 

που συγκροτείται με απόφαση του αρμοδίου αποφαινομένου οργάνου, στην οποία δεν 

μπορεί να συμμετέχουν ο πρόεδρος και τα μέλη της επιτροπής της παραγράφου 1. Η 

παραπάνω επιτροπή παραλαβής προβαίνει σε όλες τις διαδικασίες παραλαβής που 

προβλέπονται από την σύμβαση και συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα. Οι εγγυητικές 

επιστολές προκαταβολής και καλής εκτέλεσης δεν επιστρέφονται πριν την ολοκλήρωση 

όλων των προβλεπομένων από τη σύμβαση ελέγχων και τη σύνταξη των σχετικών 

πρωτοκόλλων. Οποιαδήποτε ενέργεια που έγινε από την αρχική επιτροπή παραλαβής, δεν 

λαμβάνεται υπόψη. 

 
 

Άρθρο 9  

Απόρριψη παραδοτέου – αντικατάσταση 

 

1. Σε περίπτωση οριστικής απόρριψης ολόκληρου ή μέρους των παρεχόμενων υπηρεσιών ή 

/και παραδοτέων, με έκπτωση επί της συμβατικής αξίας, με απόφαση του αρμόδιου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση της επιτροπής παραλαβής, μπορεί να 

εγκρίνεται αντικατάσταση των υπηρεσιών ή/και παραδοτέων αυτών με άλλα, που να είναι, 

σύμφωνα με τους όρους της σύμβασης, μέσα σε τακτή προθεσμία που ορίζεται από την 

απόφαση αυτή. Αν η αντικατάσταση γίνεται μετά τη λήξη της συνολικής διάρκειας της 

σύμβασης, η προθεσμία που ορίζεται για την αντικατάσταση δεν μπορεί να είναι 

μεγαλύτερη του 25% της συνολικης διάρκειας της σύμβασης, ο δε πάροχος των υπηρεσιών 

θεωρείται ως εκπρόθεσμος και υπόκειται σε ποινικές ρήτρες, σύμφωνα με το άρθρο 218, 

λόγω εκπρόθεσμης παράδοσης. 

2. Αν ο ανάδοχος δεν αντικαταστήσει τις υπηρεσίες ή/και τα παραδοτέα που απορρίφθηκαν 

μέσα στην προθεσμία που του τάχθηκε και εφόσον έχει λήξει η συνολική διάρκειας, 

κηρύσσεται έκπτωτος και υπόκειται στις προβλεπόμενες κυρώσεις. 
Άρθρο 10  
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Κήρυξη οικονομικού φορέα έκπτωτου 

1. Ο ανάδοχος κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την ανάθεση που έγινε στο όνομα 

του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του αρμοδίου 

αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου: 

α) στην περίπτωση της παραγράφου 5 του άρθρου 105, 

β) σε περίπτωση δημόσιας σύμβασης προμηθειών, εφόσον δε φόρτωσε, παρέδωσε ή 

αντικατέστησε τα συμβατικά υλικά ή δεν επισκεύασε ή συντήρησε αυτά μέσα στον 

συμβατικό χρόνο ή στον χρόνο παράτασης που του δόθηκε, σύμφωνα με όσα προβλέπονται 

στο άρθρο 206, 

γ) στην περίπτωση δημόσιας σύμβασης υπηρεσιών: 

αα) αν δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις ή δεν συμμορφωθεί με τις γραπτές 

εντολές της υπηρεσίας, που είναι σύμφωνες με την σύμβαση ή τις κείμενες διατάξεις και 

ββ) αν υπερέβη υπαίτια τη συνολική προθεσμία εκτέλεσης της σύμβασης, λαμβανομένων 

υπόψη των παρατάσεων. 

2. Στην περίπτωση συνδρομής λόγου έκπτωσης του αναδόχου από σύμβαση παροχής 

υπηρεσιών κατά την περίπτωση γ΄ της παραγράφου 1, η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί στον 

ανάδοχο ειδική όχληση, η οποία μνημονεύει τις διατάξεις του άρθρου αυτού και 

περιλαμβάνει συγκεκριμένη περιγραφή των ενεργειών στις οποίες οφείλει να προβεί ο 

ανάδοχος θέτοντας προθεσμία για τη συμμόρφωσή του. Η τασσόμενη προθεσμία πρέπει να 

είναι εύλογη και ανάλογη της διάρκειας της σύμβασης και πάντως όχι μικρότερη των 

δεκαπέντε (15) ημερών. Αν η προθεσμία, που τέθηκε με την ειδική όχληση, παρήλθε χωρίς 

ο ανάδοχος να συμμορφωθεί, κηρύσσεται έκπτωτος μέσα σε προθεσμία τριάντα (30) 

ημερών από την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας συμμόρφωσης, με απόφαση της 

αναθέτουσας αρχής. Στην απόφαση προσδιορίζονται οι λόγοι της μη συμμόρφωσης του 

αναδόχου προς την ειδική όχληση και αιτιολογείται η έκπτωση με αναφορά στους λόγους 

που οδήγησαν σε αυτήν. 

3. Ο οικονομικός φορέας δεν κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση ή την 

σύμβαση όταν: 

α) Η σύμβαση δεν υπογράφηκε ή το υλικό δεν φορτώθηκε ή παραδόθηκε ή 

αντικαταστάθηκε με ευθύνη του φορέα που εκτελεί τη σύμβαση. 

β) Συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας. 

4. Στον οικονομικό φορέα που κηρύσσεται έκπτωτος από την κατακύρωση, ανάθεση ή 

σύμβαση, επιβάλλονται, με απόφαση του αποφαινόμενου οργάνου, ύστερα από 

γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου, το οποίο υποχρεωτικά καλεί τον ενδιαφερόμενο προς 

παροχή εξηγήσεων, αθροιστικά, οι παρακάτω κυρώσεις: 

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

περίπτωση. 

β) Είσπραξη εντόκως της προκαταβολής που χορηγήθηκε στον έκπτωτο από τη σύμβαση 

ανάδοχο είτε από ποσόν που δικαιούται να λάβει είτε με κατάθεση του ποσού από τον ίδιο 

είτε με κατάπτωση της εγγύησης προκαταβολής. Ο υπολογισμός των τόκων γίνεται από την 

ημερομηνία λήψης της προκαταβολής από τον προμηθευτή μέχρι την ημερομηνία έκδοσης 

της απόφασης κήρυξης του ως εκπτώτου, με το ισχύον κάθε φορά ανώτατο όριο επιτοκίου 

για τόκο από δικαιοπραξία, από την ημερομηνία δε αυτή και μέχρι της επιστροφής της, με 

το ισχύον κάθε φορά επιτόκιο για τόκο υπερημερίας. 

Επιπλέον μπορεί να επιβληθεί προσωρινός αποκλεισμός του αναδόχου από το σύνολο των 

συμβάσεων προμηθειών ή υπηρεσιών των φορέων που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής του 

παρόντος νόμου κατά τα ειδικότερα προβλεπόμενα στο άρθρο 74. 
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Άρθρο 11 

 Ανωτέρα βία 

Ο ανάδοχος που επικαλείται ανωτέρα βία υποχρεούται, μέσα σε είκοσι (20) ημέρες από 

τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, να αναφέρει 

εγγράφως αυτά και να προσκομίσει στην αναθέτουσα αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά. 

Άρθρο 12 

Υπεργολαβία 

Ο Ανάδοχος δεν απαλλάσσεται από τις συμβατικές του υποχρεώσεις και ευθύνες λόγω 

ανάθεσης της εκτέλεσης τμήματος/τμημάτων της σύμβασης σε υπεργολάβους. Η τήρηση 

των υποχρεώσεων της παρ. 2 του άρθρου 18 του ν. 4412/2016 από υπεργολάβους δεν αίρει 

την ευθύνη του κυρίου αναδόχου.  

Άρθρο 13 

Τροποποίηση σύμβασης κατά τη διάρκειά της 

Η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατά τη διάρκειά της, χωρίς να απαιτείται νέα 

διαδικασία σύναψης σύμβασης, μόνο σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις του 

άρθρου 132 του ν. 4412/2016 και κατόπιν γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου. 

Οποιαδήποτε όμως, τροποποίηση των όρων της παρούσας σύμβασης δύναται να γίνει μόνο 

εγγράφως και θα υπογράφεται και από τους δύο συμβαλλομένους, μετά από γνωμοδότηση 

του αρμοδίου οργάνου του Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  αποκλειόμενης ρητά οποιασδήποτε 

τροποποίησης με προφορική συμφωνία. 

Άρθρο 14 

Δικαίωμα μονομερούς λύσης της σύμβασης 

Το Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας μπορεί, με τις προϋποθέσεις που ορίζουν οι κείμενες διατάξεις, να 

καταγγείλει τη σύμβαση κατά τη διάρκεια της εκτέλεσής της, εφόσον: 

α) η σύμβαση έχει υποστεί ουσιώδη τροποποίηση, , που θα απαιτούσε νέα διαδικασία 

σύναψης σύμβασης  

β) ο ανάδοχος, κατά το χρόνο της ανάθεσης της σύμβασης, τελούσε σε μια από τις 

καταστάσεις που αναφέρονται στο άρθρο 73 παρ.1 του ν.4412/2016 και, ως εκ τούτου, θα 

έπρεπε να έχει αποκλειστεί από τη διαδικασία σύναψης της σύμβασης, 

γ) η σύμβαση δεν έπρεπε να ανατεθεί στον ανάδοχο λόγω σοβαρής παραβίασης των 

υποχρεώσεων που υπέχει από τις Συνθήκες και την Οδηγία 2014/24/ΕΕ, η οποία έχει 

αναγνωριστεί με απόφαση του Δικαστηρίου της Ένωσης στο πλαίσιο διαδικασίας δυνάμει 

του άρθρου 258 της ΣΛΕΕ. 

Άρθρο 15 

Επίλυση Διαφορών – Εφαρμοστέο Δίκαιο 
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1.Κατά την εκτέλεση της σύμβασης εφαρμόζονται οι διατάξεις του Ν. 4412/2016, οι όροι 

της  Αρ. …/2021  διακήρυξης   και συμπληρωματικά ο Αστικός Κώδικας. 

2. Η σύμβαση διέπετε από το ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση διαφορών, που ενδεχομένως 

προκύψουν σχετικά με την ερμηνεία ή την εκτέλεση ή την εφαρμογή της σύμβασης ή εξ 

αφορμής της,  η αναθέτουσα αρχή  και ο ανάδοχος καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για 

φιλική επίλυσή τους, σύμφωνα με τους κανόνες της καλής πίστης και των χρηστών 

συναλλακτικών ηθών. Διαφορετικά  θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια και 

συγκεκριμένα τα δικαστήρια Λάρισας. 

3.Ο ανάδοχος μπορεί να προσφύγει  κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν σε βάρος του 

κυρώσεις, δυνάμει των όρων των άρθρων για Κήρυξη οικονομικού φορέα εκπτώτου – 

Κυρώσεις, Χρόνος παράδοσης υλικών, Απόρριψη συμβατικών υλικών, αντικατάσταση- 

μέσα σε ανατρεπτική προθεσμία τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία που έλαβε 

γνώση της σχετικής απόφασης. Επί της προσφυγής, αποφασίζει το Διοικητικό Συμβούλιο, 

ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου συλλογικού οργάνου. 

Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή με άλλη οποιασδήποτε φύσεως διοικητική 

προσφυγή. 

Άρθρο 16 

Εγγυήσεις  

Για την καλή εκτέλεση της παρούσας, ο Ανάδοχος κατέθεσε στην Αναθέτουσα Αρχή    

εγγυητική επιστολή  με αρ.  …από το ……. ποσού ……………….. (5% της 

συμφωνούμενης με την παρούσα αμοιβής του Αναδόχου, χωρίς τον φόρο προστιθέμενης 

αξίας), ισχύος μέχρι την επιστροφή της.  

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης θα αποδεσμευτεί άπαξ και θα επιστραφεί μετά την 

οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή της προμήθειας με την τοποθέτηση , ύστερα από 

την έγγραφη εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συμβαλλόμενους και 

σύμφωνα με οριζόμενα στον Κανονισμό Προμηθειών Δημοσίου. 

Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης καταπίπτει υπέρ της Αναθέτουσας Αρχής με την 

έγγραφη ειδοποίηση προς την εγγυήτρια τράπεζα και κοινοποίηση προς τον Ανάδοχο σε 

περίπτωση παράβασης κάποιου όρου της παρούσας ή/και της διακήρυξης και σε διάστημα 

τριών ημερών από την ειδοποίηση αυτής για επικείμενη κατάπτωση.  

Άρθρο 17 

Συγκατάθεση σχετικά με τον ευρωπαϊκή κανονισμό  

2016/679 ΄GDPR’(Προσωπικά Δεδομένα) 

 

Για την συμμόρφωση με τον Γενικό Κανονισμό για την Προστασία των Προσωπικών 

Δεδομένων (GDPR) ο Ανάδοχος με την υπογραφή της παρούσας σύμβασης δίνει την 

έγκριση του ώστε αυτή να αναρτηθεί στο πρόγραμμα Κ.Η.Μ.ΔΗ.Σ.  

Άρθρο 18 

Ολοκλήρωση  εκτέλεση  σύμβασης  





Σελίδα 51 
 
 

 

Με την επιφύλαξη του άρθρου 14 της παρούσης,  την οριστική ποιοτική και ποσοτική  

παραλαβή του συνόλου της ανατιθέμενης προμήθειας με την τοποθέτηση   από το 

Κ.Κ.Π.Π. Θεσσαλίας, την πάροδο της ημερομηνίας διάρκειας της, την αποπληρωμή του 

Αναδόχου, την αποδέσμευση  σχετικών  εγγυήσεων  και την εν γένει διευθέτηση και 

εκπλήρωση από τα συμβαλλόμενα μέρη των όρων της παρούσης,  η σύμβαση θεωρείται ότι 

έχει εκτελεστεί και λυθεί.  

Αφού συντάχθηκε η παρούσα σύμβαση σε δύο αντίτυπα, αναγνώσθηκε και υπογράφηκε ως 

ακολούθως από τα συμβαλλόμενα μέρη. 

ΟΙ   ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

 
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ                              

  

  

              

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ 

ΤΟΥ 

Κ.Κ.Π.Π.  ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

 

 

ΠΑΠΠΑ  ΔΗΜΗΤΡΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β   
 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι:  

Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία  

ανάθεσης 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη 

ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα φορέα 

(αφ) 

- Ονομασία: Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : 55377 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΤΕΡΜΑ ΦΑΝΑΡΙΟΥ ΚΑΡΔΙΤΣΑ -43100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΖΙΩΓΑΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ 

- Τηλέφωνο: 2441350305-11-12 

- Ηλ. ταχυδρομείο: kkpthessalyziogas@gmail.com  

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.kkpthessaly.gr  

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

-ΜΙΣΘΩΣΗ 2 ΛΕΩΦΟΡΕΙΩ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ  

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 48.670,00   € ΜΕ ΦΠΑ  

                                                                          

ΑΡ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ :10/2021 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ 

ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ 

Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον εθνικό 

αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον απαιτείται και 

υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 
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Αρμόδιος ή αρμόδιοιi : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού 

τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή 

μεσαία επιχείρησηii; 

 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας 

ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, 

στην ενότητα Γ του παρόντος μέρους, 

συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε 

κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το 

μέρος VI.  

α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 

πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής 

ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 

β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η 

πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία 

βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και, κατά 

περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 

κατάλογοiii: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα 

απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες 

που λείπουν στο μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ 

κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον αυτό 

απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα 

έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να παράσχει 

πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 

αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη 

λάβει απευθείας μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση 

δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή 

διατίθεται δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 

 

δ) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 
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επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: 
Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης από κοινού με 

άλλουςiv; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους οικονομικούς 

φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα 

στην ένωση ή κοινοπραξία   (επικεφαλής, 

υπεύθυνος για συγκεκριμένα καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς 

που συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία 

σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας 

ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή των 

τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός φορέας 

επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 

 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων που 

είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους σκοπούς της 

παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον τόπο 

γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 

 

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝv  

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα 

[]Ναι []Όχι 
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(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται 

στο μέρος V κατωτέρω;  

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με 

τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα από 

τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως οι 

υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις έργων, το 

τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο οικονομικός φορέας 

για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 

 

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

οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται 

ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)  

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει 

οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό 

μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 

 

Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 

υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 

αναλάβουν:  

[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' 

εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  

προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που 

υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 

131 παρ. 6 και 7, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, 

παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α 

και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή 

κατηγορία υπεργολάβων).  

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 
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4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές 

δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές 

καταδίκες: 

Απάντηση: 

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 

μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή 

εποπτικού του οργάνου ή έχει εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου 

σε αυτό για έναν από τους λόγους που 

παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 1-6), ή 

καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί 

πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην 

οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος 

αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 

α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης 

προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6 

αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 

καταδίκης, 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· 

γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην 

καταδικαστική απόφαση: 

 

α) Ημερομηνία:[   ],  

σημείο-(-α): [   ],  

λόγος(-οι):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και 

σχετικό(-ά) σημείο(-α) [   ] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]xvii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»)xviii; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

 

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

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην 

οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

 

 

 

Εάν όχι αναφέρετε:  

α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο 

πρόκειται: 

β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 

γ)Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των 

υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 

- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και 

δεσμευτική; 

- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή 

έκδοσης απόφασης 

- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, 

εφόσον ορίζεται απευθείας σε αυτήν, τη 

διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; Διευκρινήστε: 

δ) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει τις 

υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους 

φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης 

που οφείλει συμπεριλαμβανόμενων  κατά 

περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των 

προστίμων, είτε υπαγόμενος σε δεσμευτικό 

διακανονισμό για την καταβολή τους ;xxi 

ΦΟΡΟΙ 

 

ΕΙΣΦΟΡΕΣ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να 

αναφερθούν 

λεπτομερείς 

πληροφορίες 

[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναι [] Όχι  

-[] Ναι [] Όχι  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, να αναφερθούν 

λεπτομερείς πληροφορίες 

[……] 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την 

καταβολή των φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): xxii 

[……][……][……] 

 

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίουxxiii; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την ύπαρξη 
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αυτού του λόγου αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσειςxxiv 

: 

α) πτώχευση, ή  

β) διαδικασία εξυγίανσης, ή 

γ) ειδική εκκαθάριση, ή 

δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή 

από το δικαστήριο, ή 

ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού 

συμβιβασμού, ή  

στ) αναστολή επιχειρηματικών 

δραστηριοτήτων, ή  

ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση 

προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία 

προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου 

Εάν ναι: 

- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία: 

- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους 

ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να 

εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη 

της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των 

μέτρων σχετικά με τη συνέχε συνέχιση της 

επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές 

αυτές τις περιστάσειςxxv  

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, 

επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……] 

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας 

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμαxxvi; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

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

 

 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν:  

[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας 

συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με 

σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

[…...........] 
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Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την 

ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης 

συμφερόντωνxxvii, λόγω της συμμετοχής του 

στη διαδικασία ανάθεσης της σύμβασης; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

[.........…] 

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή 

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές 

στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα 

φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην 

προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της 

σύμβασηςxxviii; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxxix κατά την 

εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 

προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, 

προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα 

ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία 

της προηγούμενης σύμβασης , αποζημιώσεις ή 

άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 

αυτοκάθαρσης;  

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: 

[……] 

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να επιβεβαιώσει 

ότι: 

α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών 

δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών 

που απαιτούνται για την εξακρίβωση της 

απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την 

πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, 

β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές, 

γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς 

καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που 

απαιτούνται από την αναθέτουσα 

αρχή/αναθέτοντα φορέα  

[] Ναι [] Όχι 
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δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο 

τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της 

αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, 

να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που 

ενδέχεται να του αποφέρουν αθέμιτο 

πλεονέκτημα στη διαδικασία ανάθεσης ή να 

παράσχει εξ αμελείας παραπλανητικές 

πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν 

ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον 

αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση;  

 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
 

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο 

οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  

α: Γενική ένδειξη για όλα τα κριτήρια επιλογής 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να συμπληρώσει αυτό το πεδίο μόνο στην περίπτωση που η 

αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει δηλώσει στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση 

ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη, ότι ο οικονομικός φορέας 

μπορεί να συμπληρώσει μόνο την Ενότητα a του Μέρους ΙV χωρίς να υποχρεούται να 

συμπληρώσει οποιαδήποτε άλλη ενότητα του Μέρους ΙV: 

 

Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων 

κριτηρίων επιλογής 

Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [  ] Ναι [] Όχι 

 

 

Α: Καταλληλόλητα 

Υποκαθίστανται από την καθολική απάντηση στην Ενότητα (α) ανωτέρω για όλα τα κριτήρια 

επιλογής 

 

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη εκτός από την παρακάτω παράγραφο 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να 

αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή 

[....……] 
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υπεργολαβίαςxxx το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 

ποσοστό) της σύμβασης: 

 

Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής 

υποψηφίων 

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 

 

 

 

 

 

 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα 

μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε 

περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς 

καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων 

που αναφέρονταιxxxi, εκτός εάν : 

α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά 

δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος 

μέλος αυτή διατίθεται δωρεάνxxxii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στο Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ, 

προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω 

υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος 

Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς της 10/2021 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ  ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΔΥΟ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΣΤΟ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ  ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π. ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ. 

 

Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) 

 
ΠΡΟΣΟΧΗ :  ΥΠΟΓΡΑΦΗ 

ΑΠΟ ΤΟΝ ΝΟΜΙΜΟ ή ΝΟΜΙΜΟΥΣ ΕΚΠΡΟΣΏΠΟΥΣ   
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 

ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των 

μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες αυτές 

απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  

 Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της 

οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 

εκατομμύρια ευρώ. 

 Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες 

απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 

υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 

εκατομμύρια ευρώ. 

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

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

v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που 

σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση 

στ΄ του Μέρους ΙΙ του Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α΄ ή με την σχετική επαγγελματική 

εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο 

εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι 

συγκεκριμένες ικανότητες.” 

vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης 

είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  

vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης 

Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 

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

“διαφθορά”. 

ixΌπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ C 

195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του 

Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 

192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 

103/Α), «Κύρωση και εφαρμογή της Σύμβασης ποινικού δικαίου για τη διαφθορά και του Πρόσθετου σ΄ 

αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη 

νομοθεσία). 
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x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών 

συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 

2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών 

συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 

xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 

για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού 

περιλαμβάνει επίσης την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 

της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 

xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του 

χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 

χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 

3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές 

δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 

xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 

Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας 

ανθρώπων και για την προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 

απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία 

ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση 

της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 

xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) 

και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών 

(Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο 

εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 

xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία 

σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά 

την περίοδο αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην 

Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την 

κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  

xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα 

της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 
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δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το 

ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή φόρων 

ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, 

σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις 

κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxvii Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

xxviii Πρβλ άρθρο 48. 

xxix  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από 

τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxx Επισημαίνεται ότι εάν ο οικονομικός φορέας έχει αποφασίσει να αναθέσει τμήμα της σύμβασης σε 

τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας και στηρίζεται στις ικανότητες του υπεργολάβου για την εκτέλεση 

του εν λόγω τμήματος, τότε θα πρέπει να συμπληρωθεί χωριστό ΤΕΥΔ για τους σχετικούς 

υπεργολάβους, βλέπε μέρος ΙΙ, ενότητα Γ ανωτέρω.  

xxxi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xxxii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  




