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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                Θες/νίκη   29-6-2021 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΕΡΓΑΣΙΑΣ  &                                      

 ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ                                            Αρ. πρωτ.   3442 

 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ                                                                                                    

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                             

                   - ΝΠΔΔ -                                                    

Ταχ. Δ/νση.  Παπαρηγοπούλου 7                                 Προς :   Κάθε ενδιαφερόμενο 

                    546 30 Θες/νίκη         

Πληροφορίες:     Δοξάνη Φωτεινή 

Τηλ. 2313.022634-632-631 εσ. 130. 

 Fax.  2313000703 

e-mail:  f.doxani@kkpkm.gr 

Site : www.kkp-km.gr  

 

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ    17η /2021 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΟΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 56.430,00 € + ΦΠΑ. 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ – ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, 
αποκλειστικά βάσει τιμής. 

ΧΡΟΝΟΣ & ΤΟΠΟΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ 
ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 και ώρα 15.00 π.μ. 
στο Γραφείο Προμηθειών του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ., 

Παπαρηγοπούλου 7 – Θεσσαλονίκη – ΤΚ 546 30 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ημερομηνία:  ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 
Ώρα : 12.00 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Γραφείο Διενέργειας Διαγωνισμών 
Τζων Κέννεντυ 62-Πυλαία, Τ.Κ 54632 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Υπηρεσίες Μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ 56.430,00 € + ΦΠΑ 
 

CPV 60130000-8 
 

KAE  0815 
 

http://www.kkp-km.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 

1.1 Τον ν. 4412/16 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών & Υπηρεσιών», τον ν. 

4782/21 «Εκσυγχρονισμός, απλοποίηση και αναμόρφωση του ρυθμιστικού 

πλαισίου των δημοσίων συμβάσεων»  καθώς και τις υπόλοιπες διατάξεις της 

κείμενης νομοθεσίας 

2. Τις αποφάσεις: 

2.1 Την υπ. αρ. 144 Πράξη Προέδρου με αρ. πρωτ. 2705/ 27-05-2021 για τον ορισμό 

επιτροπής σύνταξης τεχνικών προδιαγραφών για την μίσθωση λεωφορείων για 

μεταφορά νέων ΑΜΕΑ στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και λειτουργικής 

αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

2.2 Το υπ΄ αρ. πρωτ. 2958/7.6.2021 έγγραφο  τεχνικών προδιαγραφών της 

ανωτέρω επιτροπής για την μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά 

εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας προϋπολογισμού 56.430,00+ ΦΠΑ 13%. 

2.3  Το υπ΄ αρ. 3017/8.6.2021 έγγραφο στο γραφείο Κίνησης του Κέντρου για την 

δυνατότητα κάλυψης των δρομολογίων από τα αυτοκίνητα του Κέντρου. 

2.4 Το υπ’ αρ. πρωτ. 3120/11.6.2021 έγγραφο του Προϊσταμένου του Γραφείου 

Κίνησης και του Αναπληρωτή Διευθυντή του Π.Χ.Π. Ο Άγιος Παντελεήμων 

σύμφωνα με το οποίο δεν υπάρχει δυνατότητα κάλυψης των δρομολογίων για 

την μεταφορά εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης «Αριστοτέλης» του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  

2.5 Την υπ΄ αρ. 25η/18.06.2021 θέμα 3ο, Απόφαση του Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. 

σύμφωνα με την οποία εγκρίνονται οι τεχνικές προδιαγραφές και η διενέργεια 

συνοπτικού διαγωνισμού προϋπολογισμού 56.430,00 € + ΦΠΑ 13% (ΑΔΑ: 

97ΨΠΟΞΧΣ-ΩΞ0). 

2.6 Το πρωτογενές αίτηµα που καταχώρησε το Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  στο Κεντρικό 

Ηλεκτρονικό Μητρώο ∆ηµοσίων Συµβάσεων το οποίο έλαβε Αριθµό 

∆ιαδικτυακής Ανάρτησης Μητρώου  21REQ008805876. 

2.7 Την υπ΄ αρ. Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 11 (1292/19.01.2021) για τον ΚΑΕ 

0815 (ΑΔΑ=ΩΜ7ΡΟΞΧΣ-Ζ0Φ)   

2.8 Το υπ΄ αρ. 3334/23.06.2021 έγγραφο στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση 

Μακεδονίας Θράκης  για την έγκριση μίσθωσης λεωφορείων.  

 

                                                ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ  

Συνοπτικό διαγωνισμό με γραπτές σφραγισμένες προσφορές, με κριτήριο την πλέον 

συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής, για την επιλογή 

αναδόχου για τις υπηρεσίες μίσθωσης δύο (2) λεωφορείων με ένα (1) συνοδό το καθένα,  

για την μεταφορά εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας,  με 

προϋπολογισμό  56.430,00 € + ΦΠΑ. 

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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ΤΟΠΟΣ – ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΛΗΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ 
ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

Γραφείο Προμηθειών 
Κέντρου – 

Παπαρηγοπούλου 7 – 
Θεσσαλονίκη  546 30 

 

 
ΔΕΥΤΕΡΑ 12 ΙΟΥΛΙΟΥ 

2021  
& ΩΡΑ 15:00μ.μ 

 
ΤΡΙΤΗ 13 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 & 

ΩΡΑ    12:00 

Γραφείο Διενέργειας 
Διαγωνισμών  

Τζών Κέννεντυ 62   
Πυλαία  546 30 

 

Εμπρόθεσμες θεωρούνται οι προσφορές που θα έχουν περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρι 

την παραπάνω ημερομηνία και ώρα. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω 

ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται από την Υπηρεσία που 

διενεργεί το διαγωνισμό, χωρίς να αποσφραγισθούν. 

 

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

ΑΡΘΡΟ 1Ο 

ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ   

1.1  Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: 

 α) τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα. 

 β) ενώσεις προμηθευτών που υποβάλουν κοινή προσφορά. 

 γ) συνεταιρισμοί 

 δ) κοινοπραξίες προμηθευτών 

    εγγεγραμμένες στο Επιμελητήριο με αντικείμενο συναφές του είδους της 
διακήρυξης. 

1.2  Οι κοινοπραξίες οικονομικών φορέων μπορούν να υποβάλλουν προσφορά ή να 

εμφανίζονται ως υποψήφιοι. Η υποβολή προσφοράς θα πρέπει να συνοδεύεται από Υ.Δ. με 

την οποία θα δηλώνονται τα μέλη της κοινοπραξίας. Εάν η κοινοπραξία επιλεγεί ως 

ανάδοχος θα πρέπει να περιβληθεί συγκεκριμένη νομική μορφή. Οι προσφορές των 

κοινοπραξιών πρέπει να είναι υπογεγραμμένες από όλους τους κοινοπρακτούντες και εάν 

πρόκειται για εταιρείες, από τους νόμιμους εκπροσώπους τους. 

1.3  Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από κοινοπραξία  οικονομικών φορέων, όλα τα 

μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής / του αναθέτοντος φορέα αλληλέγγυα 

και εις ολόκληρο.  

1.4  Οι συμμετέχοντες στον διαγωνισμό Φυσικά ή Νομικά Πρόσωπα δεν θα πρέπει να απα-

σχολούν ούτε κατά τον χρόνο κατάθεσης προσφορών, ούτε καθ΄ όλη την διάρκεια ισχύος 

της σύμβασης ανασφάλιστο προσωπικό. 

 

 

 

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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ΑΡΘΡΟ 2ο 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

Οι προσφορές συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη 

μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα και υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους 

μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, τον οποίο αναγράφονται ευκρινώς: 

Α. Η λέξης «ΠΡΟΣΦΟΡΑ» 

Β. Η επωνυμία της αναθέτουσας αρχής δηλ. «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝ. ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ». 

Γ.  Ο τίτλος της διακήρυξης. 

Δ. Η καταληκτική ημερομηνία (ημερομηνία  λήξης προθεσμίας υποβολής προσφορών). 

Ε. Τα στοιχεία του συμμετέχοντα (επωνυμία, δ/νση, ΑΦΜ, τηλ. fax, e-mail).  

O φάκελος πρέπει να φέρει την ένδειξη «Να μη ανοιχτεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή 

την γραμματεία» και θα περιλαμβάνει δύο (2) ξεχωριστούς σφραγισμένους  φακέλους  με 

τις ενδείξεις. 

 

Α. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ . 

Ο φάκελος των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνική προσφορά  θα περιέχει πίνακα 

περιεχομένων και τα δικαιολογητικά θα είναι  ταξινομημένα και αριθμημένα σύμφωνα 

με την αρίθμηση των  δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς της  

διακήρυξης . 

 

Ο φάκελος περιέχει: 

1. Εγγύηση συμμετοχής στον διαγωνισμό, η οποία ορίζεται 1% επί του 

προϋπολογισμού της δαπάνης της προμήθειας (χωρίς ΦΠΑ). Το πόσο της 

εγγυητικής πρέπει να είναι 564,30€. Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει για 

τριάντα (30) ημέρες τουλάχιστον μετά από τη λήξη του χρόνου ισχύος της 

προσφοράς σύμφωνα με  τα οριζόμενα  στο άρθρο 21 του ν.4782/2021, (δηλ. 

08.02.2022).  

 

2. Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης (ΤΕΥΔ) (συμπληρωμένο σύμφωνα με το 

Υπόδειγμα του Παραρτήματος B΄ της παρούσης, το οποίο και διατίθεται σε 

επεξεργάσιμη μορφή στο δικτυακό τόπο του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ. www.kkp-km.gr ).  

Το ΤΕΥΔ συνίσταται σε Υπεύθυνη Δήλωση των οικονομικών φορέων προς 

αντικατάσταση των πιστοποιητικών που εκδίδουν δημόσιες αρχές ή τρίτα μέρη και 

αποτελεί προκαταρκτική απόδειξη ότι ο οικονομικός φορέας πληροί τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις σύμφωνα με την παρ. 2 του αρθ. 79 του Ν.4412/2016 :  

• δε βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν.4412/2016 

λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης 

δημόσιας σύμβασης. 

 • πληροί τα σχετικά κριτήρια επιλογής τα οποία έχουν καθορισθεί σύμφωνα με τα 

άρθρα 75, 76, 77 του Ν.4412/2016.  

Διευκρίνιση : Το ανωτέρω Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης δήλωσης αφορά 

ιδίως: 

2.2. στις περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε. και Ε.Ε. τους διαχειριστές,  

http://www.kkp-km.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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2.3 στις περιπτώσεις Α.Ε. τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, τα μέλη του Δ.Σ. καθώς και τα 

πρόσωπα στα οποία με απόφαση του Δ.Σ. έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης 

και εκπροσώπησης της εταιρείας. 

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 νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, 

όπως προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά 

το χρόνο υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό 

πρόσωπο να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης 

συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

 Το ΤΕΥΔ φέρει υπογραφή με ημερομηνία εντός του χρονικού διαστήματος κατά το 

οποίο μπορούν να υποβάλλονται προσφορές. Αν στο διάστημα που μεσολαβεί 

μεταξύ της ημερομηνίας υπογραφής του ΤΕΥΔ και της καταληκτικής ημερομηνίας 

υποβολής προσφορών έχουν επέλθει μεταβολές στα δηλωθέντα στοιχεία, εκ 

μέρους του, στο ΤΕΥΔ, ο οικονομικός φορέας αποσύρει την προσφορά του, χωρίς να 

απαιτείται απόφαση της αναθέτουσας αρχής. Στη συνέχεια μπορεί να την υποβάλει 

εκ νέου με επίκαιρο ΤΕΥΔ. 

Σημ.  Στο πεδίο «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 από το 

μέρος ΙΙ : Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα, στο Α: Πληροφορίες 

σχετικά με τον οικονομικό φορέα ο υποψήφιος Ανάδοχος συμπληρώνει «ΝΑΙ» 

εφόσον είναι εγγεγραμμένος στο οικείο επιμελητήριο ή στο Γ.Ε.ΜΗ. 

 

Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το 

Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της 

ένωσης. 

Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις ικανότητες άλλων φορέων, 

σύμφωνα με όσα προβλέπονται στο αρ.78 του Ν.4412/2016 θα πρέπει να 

προσκομίζεται χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με 

την νομική τους μορφή. Σε περίπτωση που ο οικονομικός φορέας προτίθεται να 

αναθέσει μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας, σύμφωνα με 

όσα προβλέπονται στο αρ.131 του Ν.4412/2016, θα πρέπει να προσκομίζεται 

χωριστό ΤΕΥΔ υπογεγραμμένο αντιστοίχως απ’ αυτούς ανάλογα με την νομική τους 

μορφή. 

        3.    Τα νομιμοποιητικά έγγραφα κάθε συμμετέχοντος ως ακολούθως :  

3.1. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ανωνύμου Εταιρείας (ΑΕ) ή 

Εταιρείας Περιορισμένης Ευθύνης (ΕΠΕ) : 
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 α) ακριβές αντίγραφο από το τηρούμενο στην αρμόδια κατά περίπτωση διοικητική 

ή δικαστική αρχή τελευταίου ισχύοντος καταστατικού της συμμετέχουσας στο 

διαγωνισμό εταιρείας, συνοδευόμενο από το αντίστοιχο ΦΕΚ.  

β) βεβαίωση της αρμόδιας κατά περίπτωση διοικητικής ή δικαστικής αρχής, από 

την οποία να προκύπτει η αρχική καταχώρηση της εταιρείας, καθώς και οι τυχόν 

μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, 

με ανάλογη μνεία στα αντίστοιχα ΦΕΚ.  

3.2. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή προσωπικής εταιρείας (ΟΕ ή ΕΕ) :  

α) Επίσημο αντίγραφο ή επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του συμφωνητικού 

σύστασης της εταιρείας και όλων των τροποποιήσεων αυτού, καθώς και του 

τελευταίου σε ισχύ καταστατικού της εταιρείας.  

β) Πιστοποιητικό περί μεταβολών της εταιρείας από την αρμόδια αρχή. 

3. 3. Για Ημεδαπά νομικά πρόσωπα με τη μορφή Ι.Κ.Ε.: Αντίγραφο της ιδρυτικής 

πράξης της εταιρίας καθώς και οι τυχόν μεταβολές που έχουν επέλθει στο νομικό 

πρόσωπο και τα όργανα διοίκησης αυτής, συνοδευόμενο από τα αντίστοιχα 

αποδεικτικά δημοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γ.Ε.Μ.Η.  

3.4. Για φυσικά πρόσωπα: Έναρξη Επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 

Οικονομική Υπηρεσία και τις μεταβολές του. 

3. 5. Για Αλλοδαπά φυσικά ή νομικά πρόσωπα : 

 α) Ανάλογα με τη μορφή τους, αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα και 

πιστοποιητικά με αυτά που αναφέρονται στις ανωτέρω υποπαραγράφους τα οποία 

προβλέπονται από το δίκαιο της χώρας της έδρας ή λειτουργίας τους και από τα 

οποία αποδεικνύεται η νόμιμη σύσταση και λειτουργία τους, η εγγραφή στα 

προβλεπόμενα μητρώα εταιριών και το τελευταίο σε ισχύ καταστατικό και οι λοιπές 

πληροφορίες και στοιχεία, που ζητούνται ανωτέρω για τους ημεδαπούς. 

 β) Σε περίπτωση που το οικείο κράτος δεν εκδίδει κάποιο έγγραφο ή πιστοποιητικό 

από αυτά που ζητούνται πιο πάνω, ή που αυτό δεν καλύπτει όλες τις ανωτέρω 

περιπτώσεις, αυτό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση του 

ενδιαφερόμενου ή στα κράτη μέλη όπου δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση, από 

υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, 

συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού του κράτους 

καταγωγής ή προέλευσης. Στην κατά τα άνω ένορκη βεβαίωση ή υπεύθυνη δήλωση 

θα δηλώνεται ότι στην συγκεκριμένη χώρα δεν εκδίδονται τα συγκεκριμένα 

έγγραφα και ότι δεν συντρέχουν στο συγκεκριμένο πρόσωπο οι ανωτέρω νομικές 

καταστάσεις. Η υποχρέωση αυτή αφορά όλες τις πιο πάνω κατηγορίες υποψηφίων.  

 

4. Υ.Δ. του ν. 1599/1986  στην οποία να αναγράφονται: 

4.1  ότι έλαβε γνώση όλων των όρων της διακήρυξης & των σχετικών με αυτήν 

διατάξεων και παραρτημάτων και τους αποδέχεται πλήρως και ανεπιφύλακτα. 

4.2  ότι ο χρόνος ισχύος της προσφοράς είναι 180 ημέρες από την επομένη της 

καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών (09-01-2022).  

4.3  θα αναφέρονται οι αριθμοί κυκλοφορίας των οχημάτων που θα χρησιμοποιη- 

θούν στην σύμβαση. 
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4.4   ότι ο υποψήφιος ανάδοχος θα αναλαμβάνει την ευθύνη να αντικαταστήσει τα 

ασφαλιστήρια συμβόλαια των παραπάνω οχημάτων που λήγουν με άλλα διάρκειας 

τουλάχιστον  έως την λήξη της σύμβασης.  

4.5  περί ύπαρξης κλιματισμού και ζωνών ασφαλείας στα οχήματα που θα χρησι-

μοποιηθούν στην σύμβαση καθώς και ότι άλλο στοιχείο κρίνουν οι συμμετέχοντες 

επιπλέον για την αξιολόγηση της προσφοράς.  

      5.     Αντίγραφα αδειών κυκλοφορίας (ευκρινή φ/α) των παραπάνω οχημάτων σε ισχύ. 

      6.     Αντίγραφα ασφαλιστηρίων συμβολαίων (ευκρινή φ/α) των παραπάνω οχημάτων σε  

              ισχύ. 

     7.     Αντίγραφα πιστοποιητικών από Κ.Τ.Ε.Ο.  (ευκρινή φ/α)  των παραπάνω οχημάτων σε  

              Ισχύ, από τα οποία να προκύπτει ότι τα αυτοκίνητα βρίσκονται σε καλή κατάσταση  

              και ότι έχουν ελεγχθεί μηχανολογικά. 

      8 .  Φορολογική ενημερότητα. 

9.   Ασφαλιστική ενημερότητα. 

 

Σε περίπτωση ένωσης προμηθευτών, τα παραπάνω στοιχεία πρέπει να υποβάλλονται 

ξεχωριστά  για κάθε μέλος της.  

Στα περιεχόμενα του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής – τεχνικής προσφοράς δεν 

πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία. Τυχόν εμφάνιση 

οικονομικών στοιχείων (συμπεριλαμβανομένων των λέξεων όπως «προσφορά» ή 

«δωρεάν» ) αποτελεί λόγο απόρριψης προσφοράς.  

 

Β. «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 

 Τα οικονομικά στοιχεία τοποθετούνται, επί ποινής απόρριψης, σε ξεχωριστά σφραγισμένο 

φάκελο, επίσης μέσα στον κύριο φάκελο της προσφοράς  με την ένδειξη «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΣΦΟΡΑ»  – Αριθμός διακήρυξης 17η/2021 ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ  ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) 

ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ και τα στοιχεία του αποστολέα.  

Η  προσφορά θα δοθεί για το σύνολο των ζητούμενων δρομολόγιων και των δυο τομέων 

(Α+Β) .  

Η προσφορά θα πρέπει να γίνει  και για τους δύο (2) τομείς , ειδάλλως απορρίπτεται.    

Η κατακύρωση θα γίνει στην πλέον συμφέρουσα προσφορά από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει  τιμής   και για τους δυο (2) τομείς.   

Θα οριστεί ένας (1) ανάδοχος και για τους δυο (2) τομείς.  

Οι προσφορές που αφορούν στην εκτέλεση της υπηρεσίας θα αναφέρονται σε ευρώ. 

Οι προσφορές δεν πρέπει να έχουν ξύσματα, σβησίματα, προθήκες, διορθώσεις κλπ . 

Οικονομικές προσφορές που θα υποβάλλονται ανοικτές δεν γίνονται αποδεκτές.  

Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ υπάρχει το υπόδειγμα οικονομικής προσφοράς. 

 

ΑΡΘΡΟ 3Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 

Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους ενδιαφερόμενους για χρονικό διάστημα 180 

ημερών από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών.  

Προσφορά που ορίζει μικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. 
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ΑΡΘΡΟ 4Ο 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΠΡΟΣΦOΡΩΝ 

Οι προσφορές γίνονται δεκτές μέχρι την ημέρα και ώρα λήξης αποδοχής προσφορών που 

ορίζεται στην διακήρυξη.  Απαγορεύεται η για οποιονδήποτε λόγο αποδοχή προσφοράς 

μετά την παρέλευση του χρόνου αυτού.  Προσφορά αόριστη ή υπό αίρεση απορρίπτεται. 

Η διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών θα πραγματοποιηθεί από την αρμόδια 

επιτροπή του Κέντρου σε κλειστή συνεδρία και μετά το πέρας αυτής, οι συμμετέχοντες  θα 

έχουν πλήρη πρόσβαση στους φακέλους όλων των υποψηφίων . 

Η αποσφράγιση του φακέλου των δικαιολογητικών συμμετοχής, των τεχνικών 

προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν σε μια συνεδρίαση  

κατά την κρίση της επιτροπής, σύμφωνα με τα οριζόμενα της παρ. 4 του άρθρου 117 του 

ν. 4412/16. 

 

ΑΡΘΡΟ 5Ο 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ – ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ – ΑΚΥΡΩΣΗ 

 

5.1 Ο Ανάδοχος θα  επιλεγεί με βάση την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, αποκλειστικά βάσει της τιμής για το σύνολο των δρομολόγιων και των δυο 

τομέων  (Ανατολικού – Δυτικού Τομέα). Θα οριστεί ένας (1) ανάδοχος και για τους δυο (2) 

τομείς. Σε περίπτωση που περισσότεροι θα έχουν προσφέρει την ίδια τιμή, γίνεται κλήρωση 

μεταξύ τους, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 1 του άρθρου 90 του ν. 4412/16. 

5.2  Η ακύρωση του διαγωνισμού επιτρέπεται  σύμφωνα με το άρθρο 106 του ν. 4412/16. 

5.3 Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή, η 

προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου 

οργάνου για την αξιολόγηση των προσφορών.  

5.4  Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές 

προδιαγραφές απορρίπτεται. 

5.5   Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρμογής των τιμών, απορρίπτεται ως απαράδεκτη 

 

ΑΡΘΡΟ 6Ο 

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, κατά το άρθρο 100 του Ν.4412/2016, ο προσφέρων 

στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας δέκα  (10) ημερών από την 

κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ’ αυτόν, οφείλει να υποβάλει, σε 

σφραγισμένο φάκελο, τα αναφερόμενα παρακάτω έγγραφα ή δικαιολογητικά, τα οποία 

αποσφραγίζονται και ελέγχονται κατά την διαδικασία που προβλέπεται στο άρθρο 103 του 

Ν.4412/2016.  

i. Τα έγγραφα και δικαιολογητικά του άρθρου 80  του Ν.4412/2016, κατά περίπτωση. 

Αναλυτικότερα: 

 α)  Οι Έλληνες πολίτες: 
1)   Απόσπασμα ποινικού μητρώου έκδοσης του τελευταίου τριμήνου από το 

οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική 

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ





9 
 

απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα της παρ. 1 του άρθρου 73 του 

Ν.4412/2016,  

 

2)  Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια κατά περίπτωση αρχή,  από το 

οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που 

αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (ασφαλιστική ενημερότητα) και 

ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις (φορολογική ενημερότητα)  τους 

εφόσον είναι σε ισχύ κατά τον χρόνο υποβολής τους από τον προσωρινό 

ανάδοχο. Άλλως στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος σε αυτά 

εφόσον έχουν εκδοθεί έως και τρείς (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. 

 

3)  Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου ή ΓΕΜΗ με το οποίο θα 

πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους σ’ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους . 

Τα πιστοποιητικά αυτά γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα 

(30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις 

ειδικότερες διατάξεις έκδοσης αυτών, προβλέπεται συγκεκριμένος χρόνος 

ισχύος και είναι σε ισχύ κατά την υποβολή. 

 

β)   Τα νομικά πρόσωπα / συνεταιρισμοί:  

1)  Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες. 

2)  Ειδικότερα τα ανωτέρω νομικά πρόσωπα πρέπει να προσκομίζουν το 

απόσπασμα ποινικού μητρώου αφορά στους διαχειριστές, στις 

περιπτώσεις Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε, Ο.Ε. και Ε.Ε. και στα μέλη του ΔΣ και στον 

Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και τα πρόσωπα στα οποία με απόφαση 

του Διοικητικού Συμβουλίου έχει ανατεθεί το σύνολο της διαχείρισης και 

εκπροσώπησης της εταιρείας στις περιπτώσεις Α.Ε  

 

γ)  Οι Συνεταιρισμοί: 

  1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για τους Έλληνες πολίτες.  

  2) Βεβαίωση αρμόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα. 

 

δ) Οι ενώσεις προσφερόντων που υποβάλλουν κοινή προσφορά:  

1) Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά, για κάθε προσφέροντα που συμμετέχει 

στην Ένωση.  

2) Ιδιωτικό συμφωνητικό στο οποίο θα αναφέρεται η αποδοχή της σύστασης και 
συμμετοχής στην Ένωση – Σύμπραξη, ο τυχόν νόμιμος εκπρόσωπος αυτής και ο 

αναπληρωτής του. Με το ίδιο έγγραφο θα δηλώνεται ότι σε κάθε περίπτωση τα μέλη 

της Ένωσης – Σύμπραξης θα είναι αλληλεγγύως και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης.  
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      Σε περίπτωση που, εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, 

µέλος της Ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της Ένωσης κατά τον 

χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την 

ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς µε την ίδια τιµή.  

      Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της σύµβασης, τα 
υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια 

τιµή και τους ίδιους όρους.  

      Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης και στις δύο περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν 

αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση της Αναθέτουσας 

Αρχής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμοδίου οργάνου. 

Επισημαίνεται ότι: 

• Όλα τα προσκομιζόμενα έγγραφα πρέπει να είναι πρωτότυπα ή επικυρωμένα 

αντίγραφα των πρωτοτύπων ή ευκρινή φωτοαντίγραφα αυτών, σύμφωνα με το 

Ν.4250/26.3.2014. Ειδικά τα αποδεικτικά τα οποία που αποτελούν ιδιωτικά έγγραφα 

μπορεί να γίνονται αποδεκτά και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον συνυποβάλλεται 

υπεύθυνη δήλωση στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβεια τους. 

• Τα ξενόγλωσσα πιστοποιητικά πρέπει να είναι μεταφρασμένα στην ελληνική και 

επικυρωμένα από το Υπουργείο Εξωτερικών ή από επίσημο μεταφραστικό γραφείο ή 

από δικηγόρο. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η 

Συνθήκη της Χάγης, της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 (Α 188). 

Προσκομίζονται πρωτότυπα ή επικυρωμένα αντίγραφα ή ευκρινή φωτοαντίγραφα 

αυτών, σύμφωνα με το Ν.4250/26.3.2014 

• Οι υπεύθυνες δηλώσεις  πρέπει να έχουν αληθές και ακριβές περιεχόμενο,  άλλως 

επιφέρουν κυρώσεις.  
 

                                                                         ΑΡΘΡΟ 7Ο 

ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ 

7.1 Η κατακύρωση θα γίνει από το Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου στον προσφέροντα 

του οποίου η  προσφορά είναι αποδεκτή με βάση τους καθοριζόμενους στις τεχνικές 

προδιαγραφές και τη διακήρυξη ουσιώδεις όρους, που προσφέρει τη πλέον συμφέρουσα 

από οικονομική άποψή προσφορά αποκλειστικά βάσει της τιμής   σύμφωνα με το άρθρο 

103 του Ν.4412/2016. 

Στην περίπτωση που ευρίσκονται προσφορές με την ίδια ακριβώς τιμή αυτές θεωρούνται 

ισότιμες. Στην περίπτωση αυτή η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον ανάδοχο με κλήρωση 

μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση γίνεται 

ενώπιον του αρμοδίου συλλογικού οργάνου και παρουσία αυτών των οικονομικών φορέων. 

7.2 Ο προμηθευτής στον οποίο κατακυρώθηκε ή ανατέθηκε η υπηρεσία, υποχρεούται να 

προσέλθει εντός δέκα (10) ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της ανακοίνωσης, για 

την υπογραφή της σχετικής σύμβασης, προσκομίζοντας και την προβλεπόμενη εγγύηση 

καλής εκτέλεσης της σύμβασης, η οποία θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 4% επί της 

συνολικής συμβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ.  Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι 

μεγαλύτερος κατά ένα (1) τουλάχιστον μήνα από το συνολικό χρόνο ισχύος της σύμβασης. 
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ΑΡΘΡΟ  8ο: 

ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ  

 

Εφαρμόζονται οι διατάξεις του άρθρου 127 του ν. 4412/16. 

Η ένσταση κατά της συμμετοχής προμηθευτή σε διαγωνισμό κοινοποιείται υποχρεωτικά σε 

αυτόν κατά του οποίου στρέφεται, εντός 2 ημερών από της υποβολής της, με φροντίδα του 

ενιστάμενου.  

        Αιτήσεις αναφορών – υπομνημάτων προς την επιτροπή του δ/σμού & τον φορέα σε όλα             

        τα στάδια του διαγωνισμού θα πρέπει να πληρούν την διαδικαστική προϋπόθεση της  

       παρ. 2  του άρθρου 127 του ν. 4412/16  της καταθέσεως παραβόλου,  διαφορετικά δεν  

        θα γίνονται δεκτές και θα απορρίπτονται.  

 

ΑΡΘΡΟ  9Ο 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης ορίζεται από  1/9/2021 έως  15/7/2022. 

 

ΑΡΘΡΟ 10Ο 

ΑΘΕΤΗΣΗ ΟΡΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 

10.1  Η από μέρους του μειοδότη αθέτηση οποιουδήποτε όρου του παρόντος διαγωνισμού 

και της σύμβασης ή η μη πλήρης συμμόρφωσή του με τους όρους του, παρέχει το δικαίωμα 

στο Κέντρο να τον κηρύξει έκπτωτο με απόφαση του Δ.Σ. 

10.2  Η έκπτωση του Αναδόχου έχει ως συνέπεια να εκπέσει υπέρ του Κέντρου ολόκληρο το 

ποσό  της κατατιθέμενης εγγύησης. 

ΑΡΘΡΟ 11Ο 

ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ   

 

Οι τιμές ισχύουν και δεσμεύουν τον Ανάδοχο για ολόκληρο το χρονικό διάστημα της 

σύμβασης.  

 

ΑΡΘΡΟ 13Ο 

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 

 

Τον Ανάδοχο θα βαρύνουν όλες οι νόμιμες κρατήσεις. Ενδεικτικά : 

1. Παρακράτηση φόρου 8% . 

2. Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ. 0,06%  

3. Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.  

4. ΟΓΑ  Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του Ε.ΑΑ.ΔΗ.ΣΥ.  

5. ΑΕΠΠ 0,07%  

6.  Χαρτόσημο 3% επί της κράτησης του ΑΕΠΠ.  

7. ΟΓΑ  Χαρτοσήμου 20% επί του χαρτοσήμου του ΑΕΠΠ  

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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ΑΡΘΡΟ 14Ο 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 

Η πληρωμή θα γίνεται  ανά  μήνα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα από την κατάθεση των 

παρακάτω δικαιολογητικών:  

Α)  Τιμολόγιο παροχής υπηρεσιών  

Β)  Πιστοποιητικό ασφαλιστικής ενημερότητας  

Γ) Πιστοποιητικό φορολογικής ενημερότητας 

Δ) Πρωτόκολλο καλής εκτέλεσης εργασιών που θα συντάσσεται – υπογράφεται από τους 

υπαλλήλους του Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του Κέντρου Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

 

Τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα αποτελούν αναπόσπαστο 

μέρος αυτής: 

 

1. Τεχνικές Προδιαγραφές για την μίσθωση 
λεωφορείων για την μεταφορά 
εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο 
Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» του 
Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας (ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ)     
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

2. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 

3. Τ.Ε.Υ.Δ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄  

 

Η διακήρυξη θα αναρτηθεί στην ΔΙΑΥΓΕΙΑ στην ιστοσελίδα του ΚΕΝΤΡΟΥ (www.kkp-km.gr) 

& στο www.eprocurement.gon.gr  και στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ.  

 

 

 

                                                                           

                                                                                                 Η   ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΟΥ Δ.Σ. 

 

 

 

                                                                                                  ΝΑΚΟΥ  ΒΑΣΙΛΙΚΗ  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.kkp-km.gr/
http://www.eprocurement.gon.gr/
ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Α΄ 

Αρ. Πρωτ. 2958/ 7-6-2021 

Τεχνικές προδιαγραφές για την μίσθωση λεωφορείων για την μεταφορά 

εκπαιδευόμενων ατόμων με αναπηρία στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας 

(ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) 

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

               Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» 

λειτουργεί στις εγκαταστάσεις του Κ.Κ.Π.-Κ.Μ.  επί της οδού Λαγκαδά 218 στην 

Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης και απευθύνεται σε περίπου πενήντα (50) άτομα με νοητική 

υστέρηση και άλλες αναπηρίες οι οποίοι διαμένουν στο οικογενειακό τους περιβάλλον και 

προσέρχονται καθημερινά στο πρόγραμμα από Δευτέρα έως και Παρασκευή και ώρες 8:00-

14:00. Συγχρόνως στο πρόγραμμα εντάσσονται όταν το επιτρέπουν οι συνθήκες, ακόμα 

περίπου είκοσι (20) ενήλικοι περιθαλπόμενοι των δομών και κατοικιών του Κέντρου 

Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, για λόγους κοινωνικοποίησης 

και ενίσχυσης της αυτονομίας τους.  

 Οι εκπαιδευόμενοι προέρχονται από όλο το πολεοδομικό συγκρότημα της 

Θεσσαλονίκης και είναι ενταγμένοι ανάλογα με τα ενδιαφέροντα και τις δεξιότητές τους σε 

τμήματα Κηροπλαστικής, Κεραμικής, Βυζαντινής Τέχνης, Ταπητουργίας, Εργασιών 

Κηπουρικής, Κοπτικής – Ραπτικής, Καλλιτεχνικής Έκφρασης κ.ά. Η μεταφορά τους στο 

Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» δε δύναται 

να γίνει με λεωφορεία του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ και για αυτόν το λόγο κρίνεται αναγκαία η 

εκμίσθωση δύο επιβατικών λεωφορείων, με σκοπό την ασφαλή και έγκαιρη καθημερινή 

μετάβασή τους στη δομή για την παρακολούθηση του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει να είναι των τριανταπέντε (35) θέσεων και 

άνω για τον Κεντροανατολικό Τομέα και των σαράντα (40) θέσεων και άνω για τον 

Κεντροδυτικό Τομέα. Τα προς μίσθωση λεωφορεία θα πρέπει επίσης να διαθέτουν από ένα 

συνοδό το καθένα. Ο συνοδός θα μεριμνά για την ομαλή διεξαγωγή των καθημερινών 

δρομολογίων. Η αμοιβή των συνοδών θα επιβαρύνει εξ ολοκλήρου τον μεταφορέα. Τα 

δρομολόγια θα εκτελούνται καθημερινά από το πρωί ως το μεσημέρι, κατά τις εργάσιμες 

ημέρες, όπως αναφέρεται στο συνημμένο πίνακα ημερομηνιών εκτέλεσης δρομολογίων. 

Το ένα (1) από τα δύο μισθωμένα λεωφορεία, θα καλύπτει το Κεντροανατολικό 

δρομολόγιο με κατεύθυνση από την Ανατολική Θεσσαλονίκη προς Κέντρο και κατόπιν στο 

Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» επί της οδού 

Λαγκαδά 218 και το άλλο ένα (1) λεωφορείο θα καλύπτει το Κεντροδυτικό δρομολόγιο  με 

κατεύθυνση από το Κέντρο προς τη Δυτική Θεσσαλονίκη και έπειτα στο Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» επί της οδού Λαγκαδά 218. 
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Τρεις φορές το μήνα θα πραγματοποιείται περίπατος/έξοδος σε σημεία του 

πολεοδομικού συγκροτήματος της Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο του προγράμματος 

κοινωνικοποίησης των εκπαιδευομένων. Σε αυτή την περίπτωση υποχρέωση του Αναδόχου 

είναι η μεταφορά των νέων του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Λειτουργικής 

Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», από τις προκαθορισμένες στάσεις προς το σημείο 

πραγματοποίησης της εξόδου/περιπάτου και αντίστροφα.  

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Τα δρομολόγια πρέπει να διαμορφώνονται με κριτήριο τη συντομότερη διαδρομή. 

Οι επιμέρους στάσεις θα είναι όπως καθορίζονται παρακάτω από το Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» με δυνατότητα 

τροποποίησης σε συνεννόηση με το μεταφορέα προς διευκόλυνση των εκπαιδευομένων. 

Το Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» διατηρεί 

το δικαίωμα προσθήκης έως και 4 στάσεων ανά δρομολόγιο σε περίπτωση εγγραφής νέων 

εκπαιδευομένων, με μικρή απόκλιση από το υπάρχον δρομολόγιο και ανάλογα με τις 

ανάγκες των εκπαιδευομένων. Σημειώνεται ότι οι συνθήκες της πανδημίας ενδέχεται να 

απαιτήσουν συγχώνευση ή τροποποίηση των δρομολογίων ως προς τη συχνότητα και τον 

πληθυσμό που θα μεταφέρεται (π.χ. εκπαιδευόμενοι μόνο από την ανοικτή φροντίδα ή 

μόνο από την κοινότητα, εναλλάξ και όχι όλοι μαζί). Σε περίπτωση δραστικής μείωσης των 

δρομολογίων χιλιομετρικά δύναται να  γίνεται αναλογική περικοπή του συμφωνημένου 

ποσού ημερήσιας αποζημίωσης με βάση το κόστος του δρομολογίου με απόφαση της 

διοίκησης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.. 

Αναλυτικά το Δρομολόγιο του Κεντροανατολικού Τομέα (Α) περιλαμβάνει τις εξής 

στάσεις: 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» - ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ  

 ΑΝΘΕΩΝ & Ρ.ΦΕΡΡΑΙΟΥ, ΠΕΡΑΙΑ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ PLAISIR) 

 6Ο ΧΛΜ. ΧΑΡΙΛΑΟΥ-ΘΕΡΜΗΣ (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) 

 ΜΙΑΟΥΛΗ & ΜΑΚΡΟΧΩΡΙΟΥ (ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ)  

 ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) 

 ΠΟΝΤΟΥ & ΠΑΣΣΑΛΙΔΗ (ΕΝΑΝΤΙ ΚΕΠ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ) 

 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΒΟΥΛΓΑΡΗ (ΠΑΡΚΟ Ν. ΕΛΒΕΤΙΑΣ) 

 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΠΛΑΣΤΗΡΑ (COFFEE ISLAND)  

 ΑΜΦΙΠΟΛΕΩΣ 40 & ΠΥΛΑΙΑΣ (ΨΗΤΟΠΩΛΕΙΟ ΓΟΡΙΛΑΚΙΑ) 

 17Η ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 1, ΤΕΡΜΑ ΛΑΜΠΡΑΚΗ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ ΞΑΪΔΟΣ) 

 ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 187 (ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

 ΛΑΜΠΡΑΚΗ & ΧΑΡΙΣΗ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ ΓΑΤΙΔΗΣ) 

 ΚΛΕΑΝΘΟΥΣ & ΔΙΟΓΕΝΟΥΣ (ΓΗΠΕΔΟ ΠΑΟΚ) 

 ΔΙΑΓΟΡΑ 138 (ΕΥΑΘ) 

 ΑΚΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΧΟΡΤΙΑΤΗ (2Ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΠΟΛΙΧΝΗΣ) 

 ΑΜΑΣΕΙΑΣ & ΠΑΝΑΓΗ ΤΣΑΛΔΑΡΗ (ΜΙΝΙ ΜΑΡΚΕΤ 4ALL)  

 ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗ & ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ (ΠΟΛΙΧΝΗ) 

 ΛΕΩΦ. ΣΤΡΑΤΟΥ & KΡΟΝΟΥ, ΠΟΛΙΧΝΗ (ΣΧΟΛΗ ΟΔΗΓΩΝ) 
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 ΛΑΓΚΑΔΑ 218, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ») 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» - ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ 

Κατά το δυνατόν αντίστροφα προς τα παραπάνω, ανάλογα με τη συντομότερη 

επιτρεπόμενη οδική διαδρομή. 

Ώρες έναρξης-λήξης Δρομολογίου Κεντροανατολικού Τομέα 

Εκτιμώμενη Πρωινή Αναχώρηση : Εκκίνηση 07:00 π.μ. από την Περαία, Ανθέων & 

Ρ.Φερραίου (Ζαχ/στείο Plaisir Περαίας) και άφιξη 08:30 π.μ. περίπου στο Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Λαγκαδά 218, 

Σταυρούπολη). 

Εκτιμώμενη Μεσημβρινή Επιστροφή : Εκκίνηση 13.45 μμ. από το Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και άφιξη 15:45 μ.μ. 

περίπου στην Περαία, Ανθέων & Ρ. Φερραίου (Ζαχ/στείο Plaisir Περαίας). 

Αναλυτικά το Δρομολόγιο του Κεντροδυτικού Τομέα (Β) περιλαμβάνει τις εξής στάσεις: 

ΑΦΙΞΗ ΣΤΟΝ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» - ΣΗΜΕΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΣΗΣ 

 ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΟΡΦΥΡΑ (ΖΑΧ/ΣΤΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟΝ) 

 ΒΑΣ.ΟΛΓΑΣ & ΟΡΜΥΛΙΑΣ (ΣΚΛΑΒΕΝΙΤΗΣ) 

 ΔΕΛΦΩΝ & ΜΑΡΤΙΟΥ  

 ΜΠΟΤΣΑΡΗ & ΔΕΛΦΩΝ 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 60 (ΔΗΜ. ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ) 

 ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ & ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ (ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ) 

 ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ  (ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ)  

 ΛΕΩΦ.ΣΤΡΑΤΟΥ & ΚΑΥΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ (ΓΑΛ. ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ) 

 ΚΑΤΣΙΜΙΔΗ & ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

 ΕΓΝΑΤΙΑ (ΚΑΜΑΡΑ) 

 ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ 135 (ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΗ) 

 ΚΑΣΣΑΝΔΡΟΥ 115 (ΜΑΣΟΥΤΗΣ) 

 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΔΡΑΓΟΥΜΗ (ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΑ-ΘΡΑ) 

 ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ & ΚΟΜΝΗΝΩΝ (ΚΕΝΤΡΟ) 

 ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & ΛΑΓΚΑΔΑ 

 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 

 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 

 ΦΙΛΙΠΠΟΥΠΟΛΕΩΣ & ΜΕΓ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΟΙ) 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ & ΙΠΠΟΔΡΟΜΙΟΥ (ΕΥΟΣΜΟΣ) 

 ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΟΥΣ 57, ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΑΡΚΕΤ (ΕΥΟΣΜΟΣ) 

 ΠΕΡΙΚΛΕΟΥΣ & ΜΑΙΑΝΔΡΟΥ (ΕΥΟΣΜΟΣ) 

 ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ & Μ.ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ (ΕΥΟΣΜΟΣ) 

 ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 149 (LIDL ΕΥΟΣΜΟΥ) 

 ΚΑΡΑΟΛΗ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 257 (ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ) 
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 ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ & ΣΩΤΗΡΟΣ (ΟΠΑΠ) 

 ΛΑΓΚΑΔΑ 218, ΣΤΑΥΡΟΥΠΟΛΗ (ΕΙΔΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ») 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΑΠΟ «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗ» - ΣΗΜΕΙΑ ΑΠΟΒΙΒΑΣΗΣ 

Κατά το δυνατόν αντίστροφα προς τα παραπάνω ανάλογα με τη συντομότερη 

επιτρεπόμενη οδική διαδρομή. 

Ώρες έναρξης-λήξης Δρομολογίου Κεντροδυτικού Τομέα 

Εκτιμώμενη Ώρα Πρωινής Αναχώρησης : Εκκίνηση 07:15 π.μ. από το Ζαχαροπλαστείο 

Ελληνικόν (Βασιλίσσης Όλγας 209) και άφιξη 08:30 π.μ. περίπου στο Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» (Λαγκαδά 218, 

Σταυρούπολη). 

Εκτιμώμενη Ώρα Μεσημβρινής Επιστροφής : Εκκίνηση 13.45 μμ. από το Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» και άφιξη 15:15 μ.μ. 

περίπου στο Ζαχαροπλαστείο Ελληνικόν (Βασιλίσσης Όλγας 209). 

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΣΥΝΟΛΟ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΝΑ ΜΗΝΑ 

Σεπτέμβριος 
2021 

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 22 

Οκτώβριος 
2021 

1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,22,25,27,29 19 

Νοέμβριος 
2021 

1,2,3,4,5,8,9,10,11,12,15,16,17,18,19,22,23,24,25,26,29,30 22 

Δεκέμβριος 
2021 

1,2,3,6,7,8,9,10,13,14,15,16,17,20,21,22,23,27,28,29,30 21 

Ιανουάριος  
2022 

5,7,10,11,12,13,14,17,18,19,20,21,24,25,26,27,28,31 18 

Φεβρουάριος 
2022 

1,2,3,4,7,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,25,28 20 

Μάρτιος 
2022 

1,2,3,4,8,9,10,11,14,15,16,17,18,21,22,23,24,28,29,30,31 21 

Απρίλιος 
2022 

1,4,5,6,7,8,11,12,13,14,15,18,19,20,21,27,28,29 18 

Μάϊος 
2022 

3,4,5,6,9,10,11,12,13,16,17,18,19,20,23,24,25,26,27,30, 
31 

21  

Ιούνιος  
2022 

1,2,3,6,7,8,9,10,14,15,16,17,20,21,22,23,24,27,28,29,30 21 

Ιούλιος  
2022 

1,4,5,6,7,8 6 

 Σύνολο δρομολογίων 2021-2022 209 
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ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ     

1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ 

Τα λεωφορεία που θα διατίθενται στο Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής 

Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»  για την μεταφορά των ατόμων με αναπηρία 

πρέπει να βρίσκονται σε άριστη κατάσταση, να πληρούν απόλυτα τις συνθήκες και 

τους όρους που καθορίζονται από τους ισχύοντες κανονισμούς, για μια άνετη & 

ασφαλή μεταφορά. Επίσης πρέπει να τηρούν τις επιπλέον προδιαγραφές που ορίζει 

η διακήρυξη. 

2. ΜΕΤΑΦΕΡΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣΩΠΑ – ΟΔΗΓΟΙ – ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 

(α) Η μίσθωση αφορά κατά κύριο λόγο την μεταφορά εκπαιδευομένων ατόμων με 

αναπηρίες στην εν λόγω δομή. Στο λεωφορείο δύνανται να επιβαίνουν μέλη του 

προσωπικού του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», ανάλογα με τις υπάρχουσες ανάγκες.  

(β)  Σε καθημερινή βάση  πρέπει να χρησιμοποιούνται οι ίδιοι οδηγοί & συνοδοί, η 

συμπεριφορά των οποίων θα πρέπει να είναι άψογη και υποδειγματική τόσο προς 

το προσωπικό και τα όργανα του Κέντρου όσο και προς τους μεταφερόμενους που 

ως επί το πλείστον είναι άτομα με αναπηρίες και προβλήματα υγείας και ειδικά 

επιβάλλεται να προσέχουν ώστε η μουσική να είναι ήπια, η θερμοκρασία 

ευχάριστη και η ατμόσφαιρα οδήγησης ήρεμη.  

(γ) Δεν θα πραγματοποιείται δρομολόγιο χωρίς την παρουσία συνοδών οι οποίοι θα 

είναι  υπεύθυνοι για την σωστή τήρηση των συμβατικών όρων. Η ευθύνη του 

πρακτορείου (οδηγών – συνοδών – εργοδότη) αρχίζει από το πρωί, από την 

επιβίβαση ως την αποβίβαση στο Κέντρο και το μεσημέρι ομοίως από την 

επιβίβαση στο Κέντρο ως την αποβίβαση στην προκαθορισμένη στάση. 

(δ) Ο έλεγχος καθημερινά να επιτυγχάνεται κατά την άφιξη, με την κατάθεση 

κατάστασης απόντων και παρόντων από τους συνοδούς στον/ην προϊστάμενο/η 

του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ». 

(ε) Οι οδηγοί οφείλουν να βρίσκονται στις αφετηρίες ή στο Ειδικό Κέντρο 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», κατά την ώρα που 

ορίζεται παραπάνω και στις εκάστοτε στάσεις παραλαβής και αποβίβασης των 

εκπαιδευομένων στις ίδιες ώρες καθημερινά. 

 

3. ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ 

(α) Ο αριθμός των μεταφερομένων ατόμων αυξομειώνεται ημερησίως ανάλογα με 

την προσέλευση των εκπαιδευομένων και τις ανάγκες του Ειδικού Κέντρου 

Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» εντός των 

δυνατοτήτων των λεωφορείων. 

(β) Οποιαδήποτε σύμπτυξη και κατάργηση ή τροποποίηση δρομολογίων υπόκειται 

στην δικαιοδοσία του Ειδικού Κέντρου Εκπαίδευσης και Λειτουργικής 

Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ», υποχρεωμένου σε έγκαιρη προειδοποίηση του 

εκμισθωτή. Το ίδιο ισχύει για τις ημερομηνίες έναρξης και λήξης του προγράμματος 

δρομολογίων. 

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ
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(γ) Δεν επιτρέπεται να φέρουν τα λεωφορεία διαφημιστικές πινακίδες χωρίς την 

σύμφωνη γνώμη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας 

Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. 

(δ)  Το κάθε λεωφορείο κατά την διάρκεια του δρομολογίου θα φέρει ενημερωτική 

πινακίδα με τίτλο «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ 

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - Ειδικό Κέντρο Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης 

«ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ»». 

(ε) Κατά την άφιξη και αναχώρηση τα λεωφορεία οφείλουν να επιβιβάζουν και να 

αποβιβάζουν τους εκπαιδευόμενους αποκλειστικά από την πύλη του Ειδικού 

Κέντρου Εκπαίδευσης και Λειτουργικής Αποκατάστασης «ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ» στον 

παράδρομο της οδού Λαγκαδά 218 για λόγους ασφαλείας. 

(στ) Ο ανάδοχος θα πρέπει να συμμορφώνεται με τις εγκυκλίους του Υπουργείου 

για τα θέματα περιορισμού της COVID-19. 

 

4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 

Η  προσφορά θα πρέπει να δοθεί για το σύνολο των ζητούμενων δρομολόγιων και 

των δυο τομέων (Α+Β) .  

Η προσφορά θα πρέπει να γίνει  και για τους δύο (2) τομείς, ειδάλλως θα 

απορρίπτεται.   

Η κατακύρωση θα γίνει  στην πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης 

προσφορά, βάσει  τιμής και για τους δύο (2) τομείς.  

Θα οριστεί ένας (1) ανάδοχος και για τους δύο (2) τομείς.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

(α) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
         (β) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

(α Χ β) 

1. Ένα (1) λεωφορείο  
35 θέσεων και άνω για τον 
Κεντροανατολικό Τομέα 

135,00€ 209 28.215,00€ 

2. Ένα (1) λεωφορείο 40 θέσεων  
και άνω για τον Κεντροδυτικό 
Τομέα.  

135,00€ 209 28.215,00€ 

 ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ    56.430,00€ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Β΄ 
 

 

ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ   

 

Α/Α ΕΙΔΟΣ ΤΙΜΗ ΑΝΑ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ 

(α) 

ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 
 
         (β) 

ΣΥΝΟΛΟ 
 

(α Χ β) 

1. Ένα (1) λεωφορείο 35 θέσεων 
και άνω για τον Ανατολικό 
Τομέα 
 

  
209 

 

2. Ένα (1) λεωφορείο 40 θέσεων 
και άνω για τον Δυτικό Τομέα.  
 

  
209 

 

 ΠΟΣΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ    

 

Στις παραπάνω τιμές προστίθεται ο ΦΠΑ 

 

 

Σφραγίδα - υπογραφή 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 

[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα 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: [ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ] 

- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [94708] 

- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [ΠΑΠΑΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ 7/ΘΕΣ/ΝΙΚΗ/ ΤΚ 546 30] 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: [ΔΟΞΑΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ ] 

- Τηλέφωνο: [2313022634-632-631  ες.130] 

- Ηλ. ταχυδρομείο: [f.doxani@kkpkm.gr -  promithies.kkpkm@n3.syzefxis.gov.gr] 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): [http://www.kkp-km.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού 

CPV): [ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 17η/2021 ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  60130000-8 ] 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [21REQ008805876] 

- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ] 

- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [……] 

- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): 

[17η/2021] 

 

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ  
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα 

Στοιχεία αναγνώρισης: 
Απάντηση: 

Πλήρης Επωνυμία: [   ] 

 

Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ): 

Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης 

του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον 

εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον 

απαιτείται και υπάρχει  

[   ] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Αρμόδιος ή αρμόδιοι1 : 

Τηλέφωνο: 

Ηλ. ταχυδρομείο: 

Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση 

δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή 

ή μεσαία επιχείρηση1; 

 

Μόνο σε περίπτωση προμήθειας κατ᾽ 

αποκλειστικότητα, του άρθρου 20:  

Ο οικονομικός φορέας είναι προστατευόμενο 

εργαστήριο, «κοινωνική επιχείρηση»1 ή 

προβλέπει την εκτέλεση συμβάσεων στο 

πλαίσιο προγραμμάτων προστατευόμενης 

απασχόλησης; 

Εάν ναι, ποιο είναι το αντίστοιχο ποσοστό των 

εργαζομένων με αναπηρία ή μειονεκτούντων 

εργαζομένων; 

Εφόσον απαιτείται, προσδιορίστε σε ποια 

κατηγορία ή κατηγορίες εργαζομένων με 

αναπηρία ή μειονεκτούντων εργαζομένων 

ανήκουν οι απασχολούμενοι. 

[ ] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι 

εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο 

εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει 

ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού 

συστήματος (προ)επιλογής); 

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 

Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της 

παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου 

απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 

μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά 
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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 

κατάλογο1: 

δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα 

τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; 

Εάν όχι: 

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις 

πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV, 

ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ 

εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική 

διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης: 

ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να 

προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να 

παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη 

δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον 

αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 

μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων 

σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται 

δωρεάν; 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

 

 

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, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων): 

[……][……][……][……] 

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης 

από κοινού με άλλους1; 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους 

οικονομικούς φορείς. 

Εάν ναι: 

α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού 

φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία   

(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα 

καθήκοντα …): 

β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 
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φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη 

διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της 

συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας. 

 

 

γ) [……] 

Τμήματα Απάντηση: 

Κατά περίπτωση, αναφορά του τμήματος  ή 

των τμημάτων για τα οποία ο οικονομικός 

φορέας επιθυμεί να υποβάλει προσφορά. 

[   ] 
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα 

Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων 

που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους 

σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης: 

Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει: Απάντηση: 

Ονοματεπώνυμο 

συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον 

τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται: 

[……] 

[……] 

Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα [……] 

Ταχυδρομική διεύθυνση: [……] 

Τηλέφωνο: [……] 

Ηλ. ταχυδρομείο: [……] 

Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία 

σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της, 

την έκταση, τον σκοπό …): 

[……] 
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Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ 

Στήριξη: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις 

ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων 

προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια 

επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και 

στα (τυχόν) κριτήρια και κανόνες που 

καθορίζονται στο μέρος V κατωτέρω;  

[]Ναι []Όχι 

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα 

με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα 

από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους νομίμους 

εκπροσώπους αυτών.  

Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές 

υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε όχι, ιδίως 

οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις 

έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή του ο 

οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.  

Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο 

οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται 

σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς. 
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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).  
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες 

Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηi· 

2. δωροδοκία· 

3. απάτηii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της 

τρομοκρατίαςiii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνiv. 

Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση 

εις βάρος του οικονομικού φορέα ή 

οποιουδήποτε προσώπουv 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): 

[……][……][……][……]vi 

Εάν ναι, αναφέρετεvii: 

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 
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ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή 

διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 

στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 

[……][……][……][……]viii 

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο 

οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να 

αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την 

ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού 

(«αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκανix: 

[……] 
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Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης  

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισης: 

Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες 

τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 

πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 

ασφάλισηςx, 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 ; 

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): xi 

[……][……][……] 
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Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό 

παράπτωμα 

Πληροφορίες σχετικά με πιθανή 

αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή 

επαγγελματικό παράπτωμα 

Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του, 

αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς 

του περιβαλλοντικού, κοινωνικού και 

εργατικού δικαίου; 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει 

μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία 

του παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου 

αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»); 

[] Ναι [] Όχι 

Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 

λήφθηκαν: […….............] 

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε 

οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 

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 περιστάσειςxii  

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 [] Ναι [] Όχι 
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σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

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

 

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 

 

 

[…...........] 

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 συμφερόντωνxiii, 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 

σύμβασηςxiv; 

Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς 

πληροφορίες: 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή 

επαναλαμβανόμενη πλημμέλειαxv 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 

[] Ναι [] Όχι 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 
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πληροφορίες: 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  

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;  

[] Ναι [] Όχι 
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  Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Ονομαστικοποίηση μετοχών εταιρειών που 

συνάπτουν δημόσιες συμβάσεις Άρθρο 8 παρ. 

4 ν. 3310/2005xvi: 

Δεν απαιτείται από την Διακήρυξη.  
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 

Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα  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: Καταλληλότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να  παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην 

διακήρυξη.  

Καταλληλότητα Απάντηση 

1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος 

στα σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα 

που τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος 

εγκατάστασής; του: 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται 

ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[…] 

 

 

 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 

έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των 

εγγράφων):  

[……][……][……] 
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Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη 

σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται 

στην διακήρυξη.  

Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια Δεν απαιτείται από την Διακήρυξη. 
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Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια 

επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα  στη σχετική 

διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη διακήρυξη 

. 

  

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα Δεν απαιτείται από την Διακήρυξη. 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα 

διασφάλισης ποιότητας και/ή τα πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί 

από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην 

πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και 

πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 

 Δεν απαιτείται από την Διακήρυξη. 
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Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 

Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν η αναθέτουσα αρχή 

ή ο αναθέτων φορέας έχει προσδιορίσει αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή 

κανόνες που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού των 

υποψηφίων που θα προσκληθούν να υποβάλουν προσφορά ή να συμμετάσχουν στον 

διάλογο. Οι πληροφορίες αυτές, οι οποίες μπορούν να συνοδεύονται από απαιτήσεις 

όσον αφορά τα πιστοποιητικά (ή το είδος τους) ή τις μορφές αποδεικτικών εγγράφων, 

εφόσον συντρέχει περίπτωση, που θα πρέπει να προσκομιστούν, ορίζονται στη σχετική 

διακήρυξη  ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

Για κλειστές διαδικασίες, ανταγωνιστικές διαδικασίες με διαπραγμάτευση, διαδικασίες 

ανταγωνιστικού διαλόγου και συμπράξεις καινοτομίας μόνον: 

Ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 

Περιορισμός του αριθμού Δεν απαιτείται από την Διακήρυξη. 
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Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα 

με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των 

συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαισε θέση, κατόπιν αιτήματος και 

χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών 

εγγράφων που αναφέρονταιxvii, 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 δωρεάνxviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά 

έγγραφα. 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στo Κέντρο Κοινωνικής 

Πρόνοιας Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 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 

Δήλώσης για τους σκοπούς της 17ης/ 2021 Διακηρυξης του Κ.Κ.Π.Π.Κ.Μ.  

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
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1 Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας 

(ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

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

3 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. 

4 Έχει δηλαδή ως κύριο σκοπό την κοινωνική και επαγγελματική ένταξη ατόμων με αναπηρία ή 

μειονεκτούντων ατόμων. 

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

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

7  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.” 

8 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.  

9 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). 

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

“διαφθορά”. 

11 Όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της Σύμβασης περί της καταπολέμησης της δωροδοκίας στην οποία 

ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ 

C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ 

του Συμβουλίου, της 22ας Ιουλίου 2003 για την καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα 

(ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54). Περιλαμβάνει επίσης τη διαφθορά όπως ορίζεται στο ν. 3560/2007 
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(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). 

12 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. 

13 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. 

14 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”. 

15 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.". 

16 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 ) 

17 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

18 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

19 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

20 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)  

21 Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ 

εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που 

λήφθηκαν.  

22 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).  
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23 Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα 

έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης 

υποχρεώσεων καταβολής φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους 

δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο 

αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών 

κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με 

το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον αφορά στην καταβολή 

φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει 

μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή της 

προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  

24 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

25 Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης 

στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

26 . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον 

Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

27 Άρθρο 73 παρ. 5. 

28 Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί 

ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

29 Όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 24 ή στα έγγραφα της σύμβασης. 

30 Πρβλ άρθρο 48. 

31  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται 

από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

32 Για συμβάσεις έργου, η εκτιμώμενη αξία της οποίας υπερβαίνει το ένα εκατομμύριο (1.000.000) 

ευρώ εκτός ΦΠΑ (άρθρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρθρο 375 παρ. 10. 

33 Όπως περιγράφεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α, οι οικονομικοί φορείς από 

ορισμένα κράτη μέλη οφείλουν να συμμορφώνονται με άλλες απαιτήσεις που καθορίζονται στο 

Παράρτημα αυτό. 

34  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

35  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 

σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

36 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

37 Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

38 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

39 Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση 

εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

ΑΔΑ: ΩΤΗΑΟΞΧΣ-ΜΩΩ





43 
 

40 Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο 

δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά αγαθά ή υπηρεσίες. 

41 Όσον αφορά το τεχνικό προσωπικό ή τις τεχνικές υπηρεσίες που δεν ανήκουν άμεσα στην 

επιχείρηση του οικονομικού φορέα, αλλά στων οποίων τις ικανότητες στηρίζεται ο οικονομικός 

φορέας, όπως καθορίζεται στο μέρος II, ενότητα Γ, πρέπει να συμπληρώνονται χωριστά έντυπα ΤΕΥΔ. 

42 Ο έλεγχος πρόκειται να διενεργείται από την αναθέτουσα αρχή ή, εφόσον αυτή συναινέσει, εξ 

ονόματός της από αρμόδιο επίσημο οργανισμό της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο 

προμηθευτής ή ο πάροχος υπηρεσιών. 

43 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.  

44 Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

45 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

46 Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

47 Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

48 Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες 

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων) που 

παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου 

απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική συγκατάθεση για την εν λόγω 

πρόσβαση.  
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