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ΑΝΑΘΔΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ  

ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΥΩΡΗΚΖ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΣΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 

ΕΑΚΤΝΘΟΤ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2020-2021 

 

Ζ Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ θαιεί ζε δηαπξαγκάηεπζε κέζσ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ, γηα ηελ επηινγή αλαδφρσλ ζχκβαζεο γηα ηελ αλάζεζε κεηαθνξάο καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηφηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Εαθχλζνπ γηα ην ζρνιηθφ έηνο 

2020-2021 θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο κέρξη θαη 30.6.2021. Ζ 

πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε αλέξρεηαη ζε εβδνκήληα νθηψ ρηιηάδεο πεληαθφζηα εβδνκήληα ηέζζεξα επξψ θαη δέθα 

ιεπηά (78.574,10 €) ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13% θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 20% ηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ. 

Ζ δηαπξαγκάηεπζε ζα πξαγκαηνπνηεζεί κε ρξήζε ηεο πιαηθφξκαο ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Ζιεθηξνληθψλ 

Γεκνζίσλ πκβάζεσλ (ΔΖΓΖ). Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ειεθηξνληθά, κέζσ ηεο δηαδηθηπαθήο πχιεο 

www.promitheus.gov.gr. Ζ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ πξνζθνξψλ είλαη κέρξη θαη 23-10-2020 θαη ψξα 

23:30:00  , ε εκεξνκελία ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ είλαη ε 30-10-2020 θαη ψξα 10:00  Οη 

αλάδνρνη ζα πξνζθνκίζνπλ εγγπεηηθή θαιήο εθηέιεζεο θαηά ην ζηάδην ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο 

νπνίαο αληηζηνηρεί ζε χςνο 5% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ΦΠΑ. Σν πξνζθνξφηεξν είδνο 

κεηαθνξηθνχ κέζνπ απνηειεί ηε βάζε ππνινγηζκνχ ηεο απνδεκίσζεο αλά δξνκνιφγην ρσξίο λα απνηειεί 

ζηνηρείν απφξξηςεο ηεο ζπκκεηνρήο ελδηαθεξνκέλσλ άιισλ κέζσλ. 

Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο θαη ε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο είλαη κέρξη 30.6.2021 ρσξίο δπλαηφηεηα 

παξάηαζεο ή ηελ νινθιήξσζε ηνπ ηαθηηθνχ εηήζηνπ δηαγσληζκνχ. Ζ απφθαζε αλάιεςεο ππνρξέσζεο είλαη ε 

ππ΄αξηζ.1245/225/09-1-2020 κε ΑΓΑ: Ω9627ΛΔ-ΒΩΤ. Γηα φηη δελ αλαθέξεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, γηα ηελ 

εθηέιεζε ηνπ θπζηθνχ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ νη φξνη ηεο ππ’ αξηζ. 50025/26.9.2018 κε ΑΓΑ: 

6ΛΩΑ465ΥΘ7-Ρ37 (4217 Β΄) ΚΤΑ. 

Πεξηζζφηεξα ζηνηρεία θαη πιεξνθνξίεο γηα ηε πξφζθιεζε δίδνληαη ζηα ηει: 2695360343 θαη 2695360337, , 

e-mail: vertzagias@pin.gov.gr , margari@pin.gov.gr αξκφδηνη ππάιιεινη θ. Βεξηδάγηαο Γεκήηξηνο θαη θα.Μάξγαξε 

Ησάλλα, ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ, Γηνηθεηήξην, Εάθπλζνο. Ζ πξφζθιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ έρεη αλαξηεζεί ζην δηαδίθηπν, 

ζηελ δηεχζπλζε: www.pin.gov.gr. Κσδηθφο CPV: 60130000-8, NUTS: EL621. Ο αξηζκφο ηεο Πξφζθιεζεο ζην 

ΔΖΓΖ είλαη α/α: 100903. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Α 

ΟΓΖΓΗΔ ΤΝΣΑΞΖ ΣΖ ΠΡΟΦΟΡΑ  

Αλαζέηνπζα αξρή 

Δπσλπκία, δηεπζχλζεηο θαη ζεκεία επαθήο: 

Δπίζεκε επσλπκία: Πεξηθέξεηα Ηνλίσλ Νήζσλ – Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην 

Πφιε: Εάθπλζνο 

Σαρ. Κσδηθφο: 29100 

Υψξα:  Διιάδα (GR) 

εκείν επαθήο: Γεληθή Γηεχζπλζε Δζσηεξηθήο Λεηηνπξγίαο, Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – 

Οηθνλνκηθνχ Π.Δ. Εαθχλζνπ, Σκήκα Πξνκεζεηψλ 

Σειέθσλν: +30 2695360343 

Φαμ:  +30 2695026546 

Πιεξνθνξίεο:  Βεξηδάγηαο Γεκήηξηνο 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν:  vertzagias@pin.gov.gr 

Γεληθή δηεχζπλζε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: www.pin.gov.gr 

Πεξαηηέξσ πιεξνθνξίεο είλαη δηαζέζηκεο απφ πξναλαθεξφκελν ζεκείν επαθήο 

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη ζπκπιεξσκαηηθά έγγξαθα (ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ εγγξάθσλ 

γηα ηνλ αληαγσληζηηθφ δηάινγν θαη γηα ην δπλακηθφ ζχζηεκα αγνξψλ) είλαη δηαζέζηκα απφ 

πξναλαθεξφκελν ζεκείν επαθήο 

Πξνζθνξέο ή αηηήζεηο ζπκκεηνρήο απνζηέιινληαη ζην πξναλαθεξφκελν ζεκείν επαθήο 

Δίδνο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο: Πεξηθεξεηαθή / ηνπηθή αξρή 

Κχξηα δξαζηεξηφηεηα: Γεληθέο δεκφζηεο ππεξεζίεο Πεξηβάιινλ Αλαςπρή, πνιηηηζκφο θαη 

ζξεζθεία 

Αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο γηα ινγαξηαζκφ άιισλ αξρψλ αλάζεζεο: Ζ αλαζέηνπζα αξρή δελ 

πξνβαίλεη ζηελ αγνξά εθ κέξνπο άιισλ αξρψλ αλάζεζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπληάζζεη ηελ ηερληθή θαη νηθνλνκηθή ηνπ πξνζθνξά ζπκπιεξψλνληαο ηελ 

αληίζηνηρε εηδηθή ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ πζηήκαηνο θαη επηζπλάπηνληαο ζηνλ ειεθηξνληθφ ρψξν 

«πλεκκέλσλ Ζιεθηξνληθήο Πξνζθνξάο» θαη ζηνλ θαηά πεξίπησζε (ππν)θάθειν φια ηα ζηνηρεία ηεο 

πξνζθνξάο ηνπ ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF). ηελ ζπλέρεηα, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

παξάγεη απφ ην χζηεκα ηα ειεθηξνληθά αξρεία (εθηππψζεηο ηεο Σερληθήο Πξνζθνξάο Πξνκεζεπηή θαη ηεο 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο Πξνκεζεπηή ζε κνξθή αξρείνπ Portable Document Format (PDF)), ηα νπνία 

ππνγξάθνληαη κε ειεθηξνληθή ππνγξαθή θαη επηζπλάπηνληαη ζηνπο αληίζηνηρνπο (ππν)θαθέινπο ηεο 

πξνζθνξάο απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

ηνλ ειεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο – ηερληθή πξνζθνξά ζα 

θαηαρσξεζνχλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

1. Τπεχζπλε δήισζε θαηά ηα πξνβιεπφκελα ζηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 79 ηνπ Ν.4412/2016 (ΣΔΤΓ 

ππφδεηγκα ηεο νπνίαο παξαηίζεηαη) 

2.  Τπεχζπλε Γήισζε, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ζηελ νπνία ζα δειψλνληαη φηη: 

 Σαο ππνβάιισ πξνζθνξά κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη 30.6.2021 ζην πιαίζην ηεο 1
εο 

Πξόζθιεζεο γηα 

δηαπξαγκάηεπζε γηα αλάζεζε ππεξεζίαο κεηαθνξάο καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο 

Εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο  ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο Ζαθύλζνπ γηα ην Σρνιηθό Έηνο 2020-

2021. 

 Έιαβα γλώζε ηεο αλσηέξσ πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο όξνπο ηεο ηνπο 

νπνίνπο δέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο, θαη ηνπο αλαγλσξίδσ σο αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο 

ζύκβαζεο πνπ ζα ππνγξάςσ ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηκήκαηνο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, πιεξψ ηηο 
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πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2020-

2021 θαη είκαη ελαξκνληζκέλνο κε όιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε 

αλαθνξηθά κε ην ηκήκα γηα ην νπνίν ππνβάιισ πξνζθνξά. 

 Δελ έρσ απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο. 

(Εάλ ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνύ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξόλν, ην ζηνηρείν ηνύην ιακβάλεηαη ππόςε γηα 

ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο κόλν γηα ην ρξνληθό απηό δηάζηεκα.) 

 Δελ είκαη γνλέαο ελόο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο καζεηέο πνπ ζα κεηαθέξνληαη κε ην δξνκνιόγην γηα ην νπνίν 

ππνβάιισ πξνζθνξά. 

 ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ 

έξγνπ (ελδεηθηηθά: πψιεζε θαη αγνξά λένπ νρήκαηνο θιπ) ζα πξνζθνκίδσ ακειιεηί ηα αληίζηνηρα 

έγγξαθα ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

 To κεηαθνξηθό κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ην νδεγώ εγώ, ή εθόζνλ ρξεζηκνπνηεζνύλ νδεγνί, ζα 

ηνπο αζθαιίζσ ζην ΘΚΑ. 

 Γειψλσ φηη ζην πιαίζην ηνπ δξνκνινγίνπ/ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ππνβάιισ πξνζθνξά ζα εμαληιψ 

θάζε ρξνληθφ πεξηζψξην θαη ηερληθή δπλαηφηεηα - φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ θαηνηθία ηνπ 

καζεηή - ψζηε λα επηβηβάδεηαη ν καζεηήο ζε αζθαιή θαη πιεζίνλ ηεο θαηνηθίαο ηνπ απφζηαζε 

αληαπνθξηλφκελνο ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. 

 Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινύκελνη ζηελ επηρείξεζε είλαη νη 

αθόινπζνη: α)……. β)……… (νη ηδηνθηήηεο ηαμί λα αλαθέξνπλ Ο.Α.Ε.Ε.). 

 Τν ζηνηρεία ηνπ νδεγνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ είλαη: __________________________________  

(νλνκαηεπώλπκν,  ΑΔΤ & ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) 

3. Δθφζνλ ν ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ, ππνβάιιεηαη ζρεηηθφ 

παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο, απφ ην νπνίν ζα πξνθχπηεη φηη παξαρσξείηαη ην δηθαίσκα ζηνλ 

εθπξφζσπφ ηνπ ηνλ εθπξνζσπεί ζην δηαγσληζκφ, πξνζθνκίδνληαο ηα κελ θπζηθά πξφζσπα 

εμνπζηνδφηεζε ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε, ηα δε λνκηθά πξφζσπα επηθπξσκέλν αληίγξαθν πξαθηηθνχ ή 

απφθαζε ηνπ αξκνδίνπ δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη ζηελ πεξίπησζε ελψζεσλ ή 

θνηλνπξαμηψλ, ζρεηηθφ ζπκβνιαηνγξαθηθφ έγγξαθν. Δθφζνλ πξφθεηηαη γηα Ννκηθφ Πξφζσπν 

πξνζθνκίδεηαη θαη ην θαηαζηαηηθφ ηεο Δηαηξείαο. 

4. Σα θάησζη δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ ηελ ηερληθή ηθαλφηεηα εθηέιεζεο ησλ δξνκνινγίσλ. 

I. Καηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλε,  πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ εθφζνλ ρξεζηκνπνηνχληαη πεξηζζφηεξα απφ έλα νρήκαηα, κε 

αλαγξαθή ησλ αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ αξηζκψλ πηλαθίδσλ θαη ν αξηζκφο ησλ ζέζεσλ 

απηψλ ζχκθσλα κε ηελ άδεηα θπθινθνξίαο έθαζηνπ, ηφζν γηα εθείλα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ 

έξγνπ κεηαθνξάο, φζν θαη εθείλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή εθηέιεζε επηπιένλ δξνκνινγίσλ.  

II. Υξνλνδηάγξακκα εθηέιεζεο δξνκνινγίσλ, ςεθηαθά ππνγεγξακκέλν, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη 

είλαη δπλαηή ε αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία θνίηεζεο. ην ελ ιφγσ 

ρξνλνδηάγξακκα ζα ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη φζα δξνκνιφγηα έρνπλ ήδε έρνπλ αλαηεζεί ζηνλ αλάδνρν απφ 

πξνεγνχκελεο δηαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο (φπσο απηά έρνπλ ηπρφλ ηξνπνπνηεζεί θαη έρνπλ παξαηαζεί) 

πξνθεηκέλνπ ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ Απνηειεζκάησλ ηεο Γηαπξαγκάηεπζεο λα έρεη νινθιεξσκέλε 

εηθφλα γηα ηελ αλάζεζε ή φρη ησλ δξνκνινγίσλ. ε πεξίπησζε πνπ ζεσξεί φηη θάπνην δξνκνιφγην δελ είλαη 

εθηθηφ λα εθηειεζζεί ιφγσ ρξνλνδηαγξάκκαηνο δελ ζπληζηά ιφγσ απφξξηςεο φιεο ηεο πξνζθνξάο. 

Υξνλνδηάγξακκα ΓΔΝ ΑΠΑΗΣΔΗΣΑΗ ζηελ πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα κία κφλν δηαδξνκή, κε ηελ 

πξνυπφζεζε φηη δελ εθηειείηαη άιιν δξνκνιφγην κε ην ίδην φρεκα ζην πιαίζην παξάηαζεο ζπκβάζεσλ. 

III. Φσηναληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ θαη ησλ Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο Υξήζεο πνπ 

ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε δξνκνιφγην. Δπηζεκαίλεηαη, φηη ζηελ άδεηα ησλ Δπηβαηηθψλ Γεκνζίαο 

Υξήζεο ζα πξέπεη λα νξίδεηαη εκεξνκελία απφζπξζεο θαη δελ ζα γίλνληαη δεθηέο φζεο αλαγξάθνπλ 

«ανξίζησο».  

IV. Αληίγξαθα ησλ ηζρπφλησλ δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ Κ.Σ.Δ.Ο. 

V. Αληίγξαθν ησλ αζθαιηζηήξησλ ζπκβνιαίσλ ηνπο. 

VI. Φσηνηππία Άδεηα νδήγεζεο ηνπο νδεγνχο ησλ επηβαηηθψλ δεκνζίαο ρξήζεσο. 

VII. Φσηνηππία εηδηθή άδεηαο νδήγεζεο γηα ηνπο νδεγνχο ησλ επηβαηηθψλ δεκνζίαο ρξήζεσο. 

VIII. Αληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε (ζπληδηνθηεηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ) θαη 

ηνπ νδεγνχ ηνπ επηβαηηθνχ δεκνζίαο ρξήζεσο. 

IX. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε (ζπληδηνθηεηψλ εθφζνλ ππάξρνπλ) 

ησλ ιεσθνξείσλ. 





X. Φσηναληίγξαθν ηνπ δειηίνπ αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ησλ εθπξνζψπσλ ππνςήθησλ αλαδφρσλ πνπ 

έρνπλ ιάβεη λνκηθή κνξθή. 

XI. Αληίγξαθν κηζζσηεξίνπ ειεθηξνληθά θαηαρσξεκέλν ζηελ εθνξία ζηελ πεξίπησζε πνπ ην ηαμί ή ην 

ιεσθνξείν είλαη κηζζσκέλα. 

Απφ ηνλ έιεγρν ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο πξέπεη λα πξνθχπηεη ε ελαξκφληζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κε ηα 

δηαιακβαλφκελα ζηελ ππ’ αξηζ. 17910/1225/4.8.2014 ΦΔΚ Β΄ 2129 απφθαζε ηνπ Τθππνπξγνχ Τπνδνκψλ, 

Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ κε ζέκα: «Πξνδηαγξαθέο δσλψλ, αζθαιείαο, θαζηζκάησλ θαη αγθπξψζεσλ δσλψλ – 

θαζηζκάησλ ζε ζρνιηθά ιεσθνξεία θαη δηαηάμεηο κεηαθνξάο καζεηψλ, φπσο ηζρχεη. 

XII. ε πεξίπησζε πνπ ζε δξνκνιφγην ηνπ ηκήκαηνο ή ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ππνβάιιεηαη πξνζθνξά 

πξνβιέπνληαη ζπλνδνί, ν αλάδνρνο νθείιεη λα πξνζθνκίζεη ηα επηπιένλ ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

i. Πηζηνπνηεηηθφ πγείαο, βάζεη φζσλ αλαθέξνληαη ζηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 3 ηεο αξηζ. 

Τ1α/Τ.Π.ΟΗΚ.76785/12.10.2017 (ΦΔΚ3758/η.Β΄/25.10.17) απφθαζεο ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο φπνπ ζα 

βεβαηψλεηαη φηη ν θάηνρφο ηνπ ππνβιήζεθε ζε ηαηξηθέο εμεηάζεηο θαη δε βξέζεθε λα πάζρεη απφ 

κεηαδνηηθφ ή άιιν λφζεκα κε ζπκβαηφ κε ηελ απαζρφιεζή ηνπ. 

ii. Οπνηνδήπνηε έγγξαθν απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ην ΑΦΜ ηνπ εξγαδνκέλνπ θαη ηα αθξηβή ζηνηρεία ηεο 

κφληκεο θαηνηθίαο ηνπ.  

iii. Τπνγεγξακκέλν Βηνγξαθηθφ ζεκείσκα, απφ ηνλ ζπλνδφ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη εκπεηξία ζε 

αληίζηνηρε ή παξφκνηα εξγαζία ή ζπνπδέο πνπ λα ζπλάδνπλ κε ηελ ελ ιφγσ εξγαζία θαη ην ηειέθσλν 

επηθνηλσλίαο. 

iv. Φσηνηππία ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ηνπ ζπλνδνχ. 

ΖΜΔΗΩΝΔΣΑΗ ΌΣΗ ΣΑ ΔΓΓΡΑΦΑ ΠΟΤ ΔΗΝΑΗ ΓΖΜΟΗΑ ΠΡΔΠΔΗ ΝΑ ΔΗΝΑΗ 

ΑΠΛΑ ΦΩΣΟΑΝΣΗΓΡΑΦΑ. ΣΑ ΗΓΗΩΣΗΚΑ ΔΓΓΡΑΦΑ (ζπγθεθξηκέλα αζθάιεηα 

απηνθηλήηνπ, ΚΣΔΟ απφ ηδησηηθφ θνξέα) ΥΡΔΗΑΕΟΝΣΑΗ ΔΠΗΚΤΡΩΖ ΑΠΟ 

ΓΗΚΖΓΟΡΟ. 

ΔΝΝΑΛΛΑΚΣΗΚΑ, ΝΑ ΤΝΟΓΔΤΟΝΣΑΗ ΑΠΟ ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΩΖ «ΟΣΙ ΔΙΝΑΙ 

ΑΚΡΙΒΗ ΑΝΣΙΓΡΑΦΑ ΣΩΝ ΠΡΩΣΟΣΤΠΩΝ ΠΟΤ ΔΥΩ ΣΗ ΓΙΑΘΔΗ ΜΟΤ» 

ηελ πεξίπησζε πνπ ιείπνπλ ή /θαη ρξήζνπλ δηφξζσζεο ή/θαη ζπκπιήξσζεο θάπνηα απφ ηα 

αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθά νη ελδηαθεξφκελνη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρνπλ ππνβιεζεί ΜΟΝΟ κε 

θαλνληθέο ή/ θαη απαξάδεθηεο πξνζθνξέο γηα ηα ίδηα δξνκνιφγηα, φπσο απηέο νξίδνληαη ζηηο 

παξαγξάθνπο 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 26 ηνπ Ν.4412/2016 (Α΄ 147), ζα ιάβνπλ κήλπκα κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο 

ηνπ ΔΖΓΖ κέζσ ηνπ νπνίνπ ζα ελεκεξψλνληαη γηα ηηο ειιείςεηο απηέο, ιακβάλνληαο παξάιιεια 

πξνζεζκία δχν εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ επνκέλε ηεο ιήςε ηνπ αλσηέξσ κελχκαηνο λα ηα 

απνζηείινπλ/ ζπκπιεξψζνπλ κέζσ ηεο επηθνηλσλίαο ηνπ ΔΖΓΖ. 

ηνλ Ζιεθηξνληθφ (ππν)θάθειν κε ηελ έλδεημε Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά ππνβάιιεηαη:  

Δπηπιένλ ηνπ Ζιεθηξνληθνχ Αξρείνπ πνπ παξάγεη ην χζηεκα (ΔΖΓΖ) ην έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε, ππνγξάθεηαη ςεθηαθά απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ 

ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή απφ ηνλ λφκηκν εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ 

θαη ππνβάιιεηαη ζηνλ Ζιεθηξνληθφ Φάθειν Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά.  

I. Οη πξνζθνξέο ησλ ππνςεθίσλ αλαδφρσλ ππνβάιινληαη αλά ηκήκα φπσο απηφ πξνζδηνξίδεηαη ζην 

παξάξηεκα Γ κε πνζνζηφ έθπησζεο επί ηηο εθαηφ % ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ 

έθαζηνπ δξνκνινγίνπ. Ζ πξνζθεξφκελε ηηκή, θαηά ηκήκα, γηα ην δηαγσληζκφ κεηαθνξάο καζεηψλ  

Α΄/ζκηαο θαη Β΄/ζκηαο Δθπ/ζεο, απφ ηνλ ηφπν θαηνηθίαο ηνπο ζηα ζρνιεία πνπ θνηηνχλ θαη αληίζηξνθα, 

είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ ηκήκαηνο, εθαξκνδφκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο 

κνλάδνο, πνπ πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο ζηελ πξνυπνινγηζζείζα ηηκή έηζη φπσο έρεη ηεζεί απφ ηελ 

πεξηθέξεηα θαη ε νπνία είλαη κηθξφηεξε ή ίζε απφ απηή πνπ πξνθχπηεη ζχκθσλα κε ην παξάξηεκα ηεο 

ππ’ αξηζ. 50025/26.9.2018 κε ΑΓΑ: 6ΛΩΑ465ΥΘ7-Ρ37 (4217 Β΄) ΚΤΑ «Μεηαθνξά καζεηψλ δεκφζησλ 

ζρνιείσλ απφ ηηο Πεξηθέξεηεο». ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη ν Φ.Π.Α. 

II. Ζ ηειηθή πξνζθεξφκελε ηηκή αλά ηκήκα ζα πξέπεη λα δίλεηαη ζε ΔΤΡΩ κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο εληαίαο 

έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο ζηελ αμία έθαζηνπ δξνκνινγίνπ αιιά θαη ζηελ αμία νιφθιεξνπ 

ηνπ ηκήκαηνο. Ο πνιιαπιαζηαζκφο ηεο πξνζθεξφκελεο ηηκήο αλά δξνκνιφγην επί ηεο εκέξεο 

ιεηηνπξγίαο ηνπ δξνκνινγίνπ απνηειεί ηελ ζπλνιηθή πξνζθνξά γηα ην ηκήκα. Σν άζξνηζκα ησλ 

πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ γηα θάζε έλα απφ ηα δξνκνιφγηα ηνπ ηκήκαηνο απνηειεί ηελ ζπλνιηθή 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά  ηνπ ζπκκεηέρνληνο γηα ην ηκήκα. Δπηζεκαίλεηαη φηη γηα θάζε δξνκνιφγην ηνπ 

ηκήκαηνο ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ππνρξεσηηθά ε πξνζθεξφκελε ηηκή δηαθνξεηηθά ε πξνζθνξά 

ζην ζχλνιφ ηεο γηα θάζε ηκήκα ζα θξίλεηαη απαξάδεθηε θαη ζα απνξξίπηεηαη . 





III. ηηο πεξηπηψζεηο πνπ ππνςήθηνο αλάδνρνο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά ζπλδπάδνληαο έλα ή 

πεξηζζφηεξα κεηαθνξηθά κέζα (επηβαηηθά δεκνζίαο ρξήζεσο ή κηθξά ιεσθνξεία) δηακνξθψλνληαο κε 

απηφ ηνλ ηξφπν ελαιιαθηηθή πξνζθνξά σο πξνο ηηο πξνηεηλφκελεο, ε Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ησλ 

Απνηειεζκάησλ ησλ Γηαγσληζκψλ θαη ησλ Γηαδηθαζηψλ Γηαπξαγκάηεπζεο αμηνινγεί ηελ ππνβιεζείζα 

πξνζθνξά ιακβάλνληαο ππφςε: α) σο φξην απνδεκίσζεο ην αλψηεξν επηηξεπφκελν ηίκεκα ηνπ 

καζεκαηηθνχ ηχπνπ ηεο ΚΤΑ γηα ην κεηαθνξηθφ κέζν πνπ δειψλεη φηη ζα ρξεζηκνπνηήζεη. β) φηη ην 

πξνζθνξφηεξν είδνο κεηαθνξηθνχ κέζνπ απνηειεί ηε βάζεη ππνινγηζκνχ ηεο κέγηζηεο απνδεκίσζεο 

αλά δξνκνιφγην. 

IV. Απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ αλαγξάθεηαη ην αθέξαην πνζνζηφ 

έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. Ζ νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο 

αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

V. Ζ αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε ΔΤΡΩ, ζα γίλεηαη κε δχν δεθαδηθά ςεθία (φξην). Σν γεληθφ ζχλνιν 

ζηξνγγπινπνηείηαη ζε δπν δεθαδηθά ςεθία, πξνο ηα άλσ εάλ ην ηξίην δεθαδηθφ ςεθίν είλαη ίζν ή 

κεγαιχηεξν ηνπ πέληε θαη πξνο ηα θάησ εάλ είλαη κηθξφηεξν ηνπ πέληε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ 

πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ 

πξνζθεξφκελε πνζφηεηα, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

VI. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο πιελ ηεο πξνβιεπφκελεο απφ ηελ ΚΤΑ αλαπξνζαξκνγήο 

ιφγσ ηηκήο θαπζίκνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

VII. Οη ηειηθέο ηηκέο κεηνδνζίαο, πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηηο εθπηψζεηο, είλαη δεζκεπηηθέο γηα ηνλ αλάδνρν, 

απφ ηελ ππνγξαθή ηεο  ζχκβαζεο κέρξη ηε ιήμε ηεο. 

Σέινο, επηζεκαίλεηαη φηη ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα ηνπ ζπζηήκαηνο ζα ζπκπιεξσζεί ε 

πξνζθεξφκελε εκεξήζηα ηηκή αλά ηκήκα ρσξίο ΦΠΑ. 

Δληφο ηξηψλ (3) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ ειεθηξνληθή ππνβνιή ησλ σο άλσ ζηνηρείσλ θαη 

δηθαηνινγεηηθψλ πξνζθνκίδνληαη ππνρξεσηηθά απφ ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα ζηελ αλαζέηνπζα αξρή/ αλαζέηνληα 

θνξέα, ζε έληππε κνξθή θαη ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα ζηνηρεία ηεο ειεθηξνληθήο πξνζθνξάο ηα νπνία 

απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ ζε πξσηφηππε κνξθή ζχκθσλα κε ηνλ λ.4250/2014. Σέηνηα ζηνηρεία θαη 

δηθαηνινγεηηθά ζηελ παξνχζα πξφζθιεζε είλαη ην πηζηνπνηεηηθφ πγείαο απφ ηδηψηε γηαηξφ θαη ππνγεγξακκέλν 

βηνγξαθηθφ ζεκείσκα απφ ηνλ ζπλνδφ ζε πεξίπησζε ππνβνιήο πξνζθνξάο γηα ηα  ηκήκαηα Β θαη Γ θαη φηαλ ν 

ππνςήθηνο αλάδνρνο ζπκκεηέρεη ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπ ην ζρεηηθφ παξαζηαηηθφ 

εθπξνζψπεζεο. Οη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαθαινχληαη γηα ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο λα κελ 

πξνβνχλ ζε εμάληιεζε ηεο αλσηέξσ πξνζεζκίαο θαη λα ηα πξνζθνκίζνπλ ΠΡΗΝ ηελ νξηζζείζα 

εκεξνκελία θαη ψξα ηεο ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. 

Μεηά ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ, ε Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ ζα απνζηέιιεη ζρεηηθή 

ειεθηξνληθή πξφζθιεζε κέζσ ηνπ ζπζηήκαηνο ζηνπο πξνζθέξνληεο, ζηνπο νπνίνπο πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε («πξνζσξηλνί αλάδνρνη»), θαη ζα ηνπο θαιέζεη λα ππνβάινπλ εληφο πξνζεζκίαο, δέθα (10) 

εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο αλσηέξσ εηδνπνίεζεο ζηνλ ειεθηξνληθφ (Τπν)Φάθειν κε ηελ έλδεημε 

Γηθαηνινγεηηθά Μεηνδφηε ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: 

 

1. Φνξνινγηθή Δλεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ / γεληθή ρξήζε εθηφο είζπξαμεο. 

2. Αζθαιηζηηθή ελεκεξφηεηα γηα ζπκκεηνρή ζε δηαγσληζκφ ηνπ Οηθνλνκηθνχ Φνξέα απφ ηνπο 

αζθαιηζηηθνχο θνξείο ζηνπο νπνίνπο έρεη δειψζεη, ζηελ ππνβιεζείζα Τπεχζπλε Γήισζε, φηη είλαη /ζα 

είλαη αζθαιηζκέλνη νη εξγαδφκελνη ζην κεηαθνξηθφ έξγν γηα ην νπνίν έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά.. 

3. Πηζηνπνηεηηθά φηη γηα ηνλ θάζε νηθνλνκηθφ θνξέα: 

i. Γελ εθδφζεθε απφθαζε πνπ λα ζέηεη ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε πηζησηψλ ηελ πεξηνπζία ηνπ, 

νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε ελψπηνλ ηνπ Πξσηνδηθείνπ γηα ζέζε ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε 

πηζησηψλ ηνπ. 

ii. Όηη δελ έρεη ππαρζεί ζηε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο κε απφθαζε ηνπ Πνιπκεινχο Πξσηνδηθείνπ 

νχηε εθθξεκεί θαη’ απηνχ αίηεζε γηα ππαγσγή ζε δηαδηθαζία εμπγίαλζεο (πξψελ ζπλδηαιιαγήο) 

ελψπηνλ ηνπ ηδίνπ Γηθαζηεξίνπ (άξζξν 99 επ. λ.3588/2007 φπσο αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 

12 ηνπ λ. 4013/2011 θαη ην άξζξν 6 ηνπ Ν.4446/2016). 

iii. Όηη δελ έρεη θεξπρζεί ζε πηψρεπζε, νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα λα θεξπρζεί ζε πηψρεπζε κε 

απφθαζε ηνπ Πξσηνδηθείνπ. 

iv. Όηη ε πεξηνπζία ηνπ δελ έρεη ηεζεί ζε θνηλή εθθαζάξηζε, νχηε έρεη θαηαηεζεί αίηεζε γηα ηελ 

έθδνζε απφθαζεο γηα ηε ζέζε ηεο ζε θνηλή εθθαζάξηζε. 

4. Αληίγξαθν Πηζηνπνηεηηθνχ Γεληθνχ Μεηξψνπ απφ ην νηθείν Δπηκειεηήξην 





 

Αληίγξαθν ηνπ Πνηληθνχ Μεηξψνπ πξνζθέξνληα, νδεγνχ θαη ηπρφλ ζπλνδψλ ζα αλαδεηεζνχλ 

απηεπάγγειηα θαη ΓΔΝ απαηηείηαη λα πξνζθνκηζζνχλ απφ ηνλ πξνζθέξνληα/ νηθνλνκηθφ θνξέα. 

 

Οη νηθνλνκηθνί θνξείο παξαθαινχληαη γηα ηελ επίζπεπζε ηεο πξνζεζκίαο κεηά ηελ ππνβνιή ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε λα απνζηείινπλ ζρεηηθφ κήλπκα κέζσ ηεο Δπηθνηλσλίαο ηεο ΔΖΓΖ 

ελεκεξψλνληαο γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο ελ ιφγσ δηαδηθαζίαο εθ κέξνπο ηνπο. Ζ απνζηνιή απηνχ ηνπ 

κελχκαηνο απφ φινπο ηνπο πξνζσξηλνχο κεηνδφηεο ζα επηηξέςεη ηελ επίζπεπζε ηεο δηαδηθαζίαο 

ειεθηξνληθήο απνζθξάγηζεο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ κεηνδφηε θαη θαηά ζπλέπεηα νινθιήξσζεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

 

Πξφζζεηεο πιεξνθνξίεο 
III Πξφζζεηεο Πιεξνθνξίεο:  

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε επαλαιακβαλφκελεο ζπκβάζεηο: Γελ πξφθεηηαη γηα 

επαλαιακβαλνκέλε δεκφζηα ζχκβαζε 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηα Σακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο: Ζ ζχκβαζε δελ ζρεηίδεηαη 

κε έξγν ή/θαη πξφγξακκα ρξεκαηνδνηνχκελν απφ ηα ηακεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

πκπιεξσκαηηθέο πιεξνθνξίεο: Γελ ππάξρνπλ 

Γηαδηθαζίεο Έλζηαζεο:  

Φνξέαο αξκφδηνο γηα ηηο δηαδηθαζίεο πξνζθπγήο: 

Δπίζεκε επσλπκία: Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Άξζξνπ 175 ηνπ Ν.3852/2010 ηεο ΠΗΝ 

Σαρ. Γηεχζπλζε: ακάξα 13 Πφιε: Κέξθπξα Σαρ. Κσδηθφο:  49 100 

Σαρ. Κσδηθφο: 49 100  Υψξα: Διιάδα (GR) 

Υψξα: Διιάδα (GR)   Σειέθσλν: +30 2661362190 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: gramoikepi@pin.gov.gr  

Φαμ: +30 2661362339 Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: http://www.pin.gov.gr 

Τπνβνιή Δλζηάζεσλ: ε πεξίπησζε έλζηαζεο θαηά πξάμεο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε 

πξνζεζκία άζθεζήο ηεο είλαη πέληε (5) εκέξεο απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο πξνζβαιιφκελεο 

πξάμεο ζηνλ ελδηαθεξφκελν νηθνλνκηθφ θνξέα. Γηα ηελ άζθεζε έλζηαζεο θαηά ηεο 

δηαθήξπμεο ή ηεο πξφζθιεζεο, ε έλζηαζε ππνβάιιεηαη κέρξη πέληε (5) εκέξεο πξηλ απφ ηελ 

θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνζθνξψλ. 

Ζ έλζηαζε ππνβάιιεηαη ελψπηνλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, ε νπνία απνθαζίδεη, ζχκθσλα κε ηα 

νξηδφκελα θαη ζην άξζξν 221, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ, κεηά ηελ άπξαθηε πάξνδν 

ηεο νπνίαο ηεθκαίξεηαη ε απφξξηςε ηεο έλζηαζεο. Γηα ην παξαδεθηφ ηεο άζθεζεο έλζηαζεο, 

απαηηείηαη, κε ηελ θαηάζεζε ηεο έλζηαζεο, ε θαηαβνιή παξαβφινπ ππέξ ηνπ Γεκνζίνπ πνζνχ 

ίζνπ κε ην έλα ηνηο εθαηφ (1%) επί ηεο εθηηκψκελεο αμίαο ηεο ζχκβαζεο. Σν παξάβνιν απηφ 

απνηειεί δεκφζην έζνδν. Σν παξάβνιν επηζηξέθεηαη κε πξάμε ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο, αλ ε 

έλζηαζε γίλεη δεθηή απφ ην απνθαζίδνλ δηνηθεηηθφ φξγαλν. 

Τπεξεζία απφ ηελ νπνία παξέρνληαη πιεξνθνξίεο γηα ηελ ππνβνιή ελζηάζεσλ: 
Δπίζεκε επσλπκία: Γηεχζπλζε Γηνηθεηηθνχ – Οηθνλνκηθνχ ηεο Π.Δ. Εαθχλζνπ 

Σαρ. Γηεχζπλζε: Γηνηθεηήξην 

Πφιε: Εάθπλζνο Σαρ. Κσδηθφο:  29 100  Υψξα: Διιάδα (GR)  

Σειέθσλν: +30 2695360343  Φαμ:  +30 2695026546 

Ζιεθηξνληθφ ηαρπδξνκείν: vertzagias@pin.gov.gr 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν: http://www.pin.gov.gr 
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ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΣΤΠΟ ΤΠΕΤΘΤΝΗ ΔΗΛΩΗ (TEΤΔ) 

[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: ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΩΝ – Π.Ε ΖΑΚΤΝΘΟΤ 

- Κωδικός Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Υορέα ΚΗΜΔΗ :5008 

- Σαχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Σαχ. Κωδικός: ΔΙΟΙΚΗΣΗΡΙΟ 

 ΖΑΚΤΝΘΟ, Σ.Κ. 29 100 

- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΔΗΜΗΣΡΙΟ ΒΕΡΣΖΑΓΙΑ 

- Σηλέφωνο: 2695360343,2695360337 

- Ηλ. ταχυδρομείο: vertzagias@pin.gov.gr 

- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου): www.pin.gov.gr 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 

- Σίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του 

σχετικού CPV): 1
ε
 Πξφζθιεζε γηα δηαπξαγκάηεπζε γηα ηελ αλάζεζε ηεο παξνρήο 

ππεξεζηψλ κεηαθνξάο καζεηψλ ζηελ Πεξηθεξεηαθή Δλφηεηα Εαθχλζνπ κε πξνυπνινγηζκφ 
78.574,10 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ 13% θαη ηνπ δηθαηψκαηνο πξναίξεζεο έσο θαη ην 

20% ηνπ πξνυπνινγηζκνχ θάζε ηκήκαηνο ηεο πξφζθιεζεο γηα ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ 

πθηζηάκελσλ δξνκνινγίσλ, κε θξηηήξην ηελ πιένλ ζπκθέξνπζα απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο 

πξνζθνξάο κε βάζεη ηελ ηηκή. 

CPV:  60130000-8 

- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗ: [……………] 

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

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

ΟΛΕ ΟΙ ΤΠΟΛΟΙΠΕ ΠΛΗΡΟΥΟΡΙΕ Ε ΚΑΘΕ ΕΝΟΣΗΣΑ ΣΟΤ ΣΕΤΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΤΜΠΛΗΡΩΘΟΤΝ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΥΟΡΕΑ 





Μέξνο II: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

Α: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνλ νηθνλνκηθφ θνξέα 

ηνηρεία αλαγλψξηζεο: 
Απάληεζε: 

Πιήξεο Δπσλπκία: [   ] 

Αξηζκφο θνξνινγηθνχ κεηξψνπ (ΑΦΜ): 

Δάλ δελ ππάξρεη ΑΦΜ ζηε ρψξα 

εγθαηάζηαζεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα, 

αλαθέξεηε άιινλ εζληθφ αξηζκφ 

ηαπηνπνίεζεο, εθφζνλ απαηηείηαη θαη 

ππάξρεη  

[   ] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Αξκφδηνο ή αξκφδηνη
i 
: 

Σειέθσλν: 

Ζι. ηαρπδξνκείν: 

Γηεχζπλζε ζην Γηαδίθηπν (δηεχζπλζε 

δηθηπαθνχ ηφπνπ) (εάλ ππάξρεη): 

[……] 

[……] 

[……] 

[……] 

Γεληθέο πιεξνθνξίεο: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πνιχ κηθξή, 

κηθξή ή κεζαία επηρείξεζε
ii
; 

 

Μφλν ζε πεξίπησζε πξνκήζεηαο θαη᾽ 

απνθιεηζηηθφηεηα, ηνπ άξζξνπ 20: ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη πξνζηαηεπφκελν 

εξγαζηήξην, «θνηλσληθή επηρείξεζε»
iii

 ή 

πξνβιέπεη ηελ εθηέιεζε ζπκβάζεσλ ζην 

πιαίζην πξνγξακκάησλ πξνζηαηεπφκελεο 

απαζρφιεζεο; 

Δάλ λαη, πνην είλαη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ 

ησλ εξγαδνκέλσλ κε αλαπεξία ή 

κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ; 

Δθφζνλ απαηηείηαη, πξνζδηνξίζηε ζε πνηα 

θαηεγνξία ή θαηεγνξίεο εξγαδνκέλσλ κε 

αλαπεξία ή κεηνλεθηνχλησλ εξγαδνκέλσλ 

αλήθνπλ νη απαζρνινχκελνη. 

[ ] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

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

 

 

[…...............] 

[….] 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

είλαη εγγεγξακκέλνο ζε επίζεκν 

θαηάινγν/Μεηξψν εγθεθξηκέλσλ 

νηθνλνκηθψλ θνξέσλ ή δηαζέηεη ηζνδχλακν 

πηζηνπνηεηηθφ (π.ρ. βάζεη εζληθνχ 

ζπζηήκαηνο (πξν)επηινγήο); 

[] Ναη [] Όρη [] Άλεπ αληηθεηκέλνπ 

Δάλ λαη: 

Απαληήζηε ζηα ππφινηπα ηκήκαηα ηεο 

παξνχζαο ελφηεηαο, ζηελ ελφηεηα Β θαη, 

φπνπ απαηηείηαη, ζηελ ελφηεηα Γ ηνπ 

παξφληνο κέξνπο, ζπκπιεξψζηε ην κέξνο V 

θαηά πεξίπησζε, θαη ζε θάζε πεξίπησζε 

ζπκπιεξψζηε θαη ππνγξάςηε ην κέξνο VI.  

α) Αλαθέξεηε ηελ νλνκαζία ηνπ θαηαιφγνπ 

ή ηνπ πηζηνπνηεηηθνχ θαη ηνλ ζρεηηθφ 

αξηζκφ εγγξαθήο ή πηζηνπνίεζεο, θαηά 

πεξίπησζε: 

β) Δάλ ην πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ή ε 

πηζηνπνίεζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

γ) Αλαθέξεηε ηα δηθαηνινγεηηθά ζηα νπνία 

βαζίδεηαη ε εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαη, 

 

 

 

 

 

 

 

α) [……] 

 

 

β) (δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):[……][……][……][……] 

γ) [……] 

 

 





θαηά πεξίπησζε, ηελ θαηάηαμε ζηνλ 

επίζεκν θαηάινγν
iv

: 

δ) Ζ εγγξαθή ή ε πηζηνπνίεζε θαιχπηεη 

φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα επηινγήο; 

Δάλ φρη: 

Δπηπξνζζέησο, ζπκπιεξψζηε ηηο 

πιεξνθνξίεο πνπ ιείπνπλ ζην κέξνο IV, 

ελφηεηεο Α, Β, Γ, ή Γ θαηά πεξίπησζε 

ΜΟΝΟ εθφζνλ απηφ απαηηείηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο: 
ε) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα είλαη ζε ζέζε 

λα πξνζθνκίζεη βεβαίσζε πιεξσκήο 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο θαη 

θφξσλ ή λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο πνπ ζα 

δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηελ αλαζέηνπζα 

αξρή ή ζηνλ αλαζέηνληα θνξέα λα ηε ιάβεη 

απεπζείαο κέζσ πξφζβαζεο ζε εζληθή βάζε 

δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο 

απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ; 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε:  

 

δ) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

ε) [] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……] 

Σξφπνο ζπκκεηνρήο: 
Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζπκκεηέρεη ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο 

απφ θνηλνχ κε άιινπο
v
; 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, κεξηκλήζηε γηα ηελ ππνβνιή ρσξηζηνύ εληύπνπ ΤΕΥΔ από ηνπο άιινπο 

εκπιεθόκελνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

Δάλ λαη: 

α) Αλαθέξεηε ηνλ ξφιν ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ζηελ έλσζε ή θνηλνπξαμία   

(επηθεθαιήο, ππεχζπλνο γηα ζπγθεθξηκέλα 

θαζήθνληα …): 

β) Πξνζδηνξίζηε ηνπο άιινπο νηθνλνκηθνχο 

θνξείο πνπ ζπκκεηέρνπλ απφ θνηλνχ ζηε 

δηαδηθαζία ζχλαςεο δεκφζηαο ζχκβαζεο: 

γ) Καηά πεξίπησζε, επσλπκία ηεο 

ζπκκεηέρνπζαο έλσζεο ή θνηλνπξαμίαο. 

 

α) [……] 

 

 

 

β) [……] 

 

 

γ) [……] 

Σκήκαηα Απάληεζε: 

Καηά πεξίπησζε, αλαθνξά ηνπ ηκήκαηνο  ή 

ησλ ηκεκάησλ γηα ηα νπνία ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο επηζπκεί λα ππνβάιεη πξνζθνξά. 

[   ] 

 





Β: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο λφκηκνπο εθπξνζψπνπο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα 

Καηά πεξίπησζε, αλαθέξεηε ην όλνκα θαη ηε δηεύζπλζε ηνπ πξνζώπνπ ή ησλ πξνζώπσλ πνπ είλαη 

αξκόδηα/εμνπζηνδνηεκέλα λα εθπξνζσπνύλ ηνλ νηθνλνκηθό θνξέα γηα ηνπο ζθνπνύο ηεο παξνύζαο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο δεκόζηαο ζύκβαζεο: 

Δθπξνζψπεζε, εάλ ππάξρεη: Απάληεζε: 

Ολνκαηεπψλπκν 

ζπλνδεπφκελν απφ ηελ εκεξνκελία θαη ηνλ 

ηφπν γέλλεζεο εθφζνλ απαηηείηαη: 

[……] 

[……] 

Θέζε/Δλεξγψλ ππφ ηελ ηδηφηεηα [……] 

Σαρπδξνκηθή δηεχζπλζε: [……] 

Σειέθσλν: [……] 

Ζι. ηαρπδξνκείν: [……] 

Δάλ ρξεηάδεηαη, δψζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία 

ζρεηηθά κε ηελ εθπξνζψπεζε (ηηο κνξθέο 

ηεο, ηελ έθηαζε, ηνλ ζθνπφ …): 

[……] 

 





Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε ζηήξημε ζηηο ηθαλφηεηεο άιισλ ΦΟΡΔΩΝ
vi

  

ηήξημε: Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζηεξίδεηαη ζηηο 

ηθαλφηεηεο άιισλ νηθνλνκηθψλ θνξέσλ 

πξνθεηκέλνπ λα αληαπνθξηζεί ζηα θξηηήξηα 

επηινγήο πνπ θαζνξίδνληαη ζην κέξνο IV 

θαη ζηα (ηπρφλ) θξηηήξηα θαη θαλφλεο πνπ 

θαζνξίδνληαη ζην κέξνο V θαησηέξσ;  

[]Ναη []Όρη 

Δάλ λαη, επηζπλάςηε ρσξηζηό έληππν ΤΕΥΔ κε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηηο ελφηεηεο Α θαη 

Β ηνπ παξφληνο κέξνπο θαη ζχκθσλα κε ην κέξνο ΙΙΙ, γηα θάζε έλα από ηνπο ζρεηηθνύο θνξείο, δεόλησο 

ζπκπιεξσκέλν θαη ππνγεγξακκέλν από ηνπο λνκίκνπο εθπξνζώπνπο απηώλ.  

Επηζεκαίλεηαη όηη ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο, είηε 

αλήθνπλ απεπζείαο ζηελ επηρείξεζε ηνπ νηθνλνκηθνύ θνξέα είηε όρη, ηδίσο νη ππεύζπλνη γηα ηνλ έιεγρν ηεο 

πνηόηεηαο θαη, όηαλ πξόθεηηαη γηα δεκόζηεο ζπκβάζεηο έξγσλ, ην ηερληθό πξνζσπηθό ή νη ηερληθέο ππεξεζίεο πνπ 

ζα έρεη ζηε δηάζεζή ηνπ ν νηθνλνκηθόο θνξέαο γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζύκβαζεο.  

Εθόζνλ είλαη ζρεηηθέο γηα ηελ εηδηθή ηθαλόηεηα ή ηθαλόηεηεο ζηηο νπνίεο ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο, 

παξαθαιείζζε λα ζπκπεξηιάβεηε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ απαηηνύληαη ζύκθσλα κε ηα κέξε IV θαη V γηα θάζε έλα από 

ηνπο νηθνλνκηθνύο θνξείο. 

 





Γ: Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ππεξγνιάβνπο ζηελ ηθαλφηεηα ησλ νπνίσλ δελ ζηεξίδεηαη ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο  

(Ζ παξνχζα ελφηεηα ζπκπιεξψλεηαη κφλνλ εθφζνλ νη ζρεηηθέο πιεξνθνξίεο απαηηνχληαη ξεηψο απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα)  

Τπεξγνιαβηθή αλάζεζε : Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη λα 

αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηεο ζχκβαζεο 

ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο; 

[]Ναη []Όρη 

 

Δάλ λαη παξαζέζηε θαηάινγν ησλ 

πξνηεηλφκελσλ ππεξγνιάβσλ θαη ην 

πνζνζηφ ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα αλαιάβνπλ:  

[…] 

Εάν θ ανακζτουςα αρχι ι ο ανακζτων φορζασ ηθτοφν ρθτϊσ αυτζσ τισ πλθροφορίεσ (κατ' εφαρμογι του άρκρου 131 

παρ. 5 ι εφόςον ο προςφζρων / υποψιφιοσ οικονομικόσ φορζασ  προτίκεται να ανακζςει ςε τρίτουσ υπό μορφι 

υπεργολαβίασ τμιμα τθσ ςφμβαςθσ που υπερβαίνει το ποςοςτό του 30% τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ 

ςφμφωνα με το άρκρο 131 παρ. 6 και 7, επιπλζον των πλθροφοριών που προβλζπονται ςτθν παροφςα ενότθτα, 

παρακαλείςκε να παράςχετε τισ πλθροφορίεσ που απαιτοφνται ςφμφωνα με τισ ενότθτεσ Α και Β του παρόντοσ 

μζρουσ και ςφμφωνα με το μζροσ ΙΙΙ για κάκε υπεργολάβο (ι κατθγορία υπεργολάβων).  





Μέξνο III: Λφγνη απνθιεηζκνχ 

Α: Λφγνη απνθιεηζκνχ πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο θαηαδίθεο
vii

 

ην άξζξν 73 παξ. 1 νξίδνληαη νη αθφινπζνη ιφγνη απνθιεηζκνχ: 

1. ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε
viii

· 

2. δσξνδνθία
ix,x

· 

3. απάηε
xi

· 

4. ηξνκνθξαηηθά εγθιήκαηα ή εγθιήκαηα ζπλδεφκελα κε ηξνκνθξαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο
xii·

 

5. λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο ή ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο
xiii

·
 

6. 
παηδηθή εξγαζία θαη άιιεο κνξθέο εκπνξίαο αλζξψπσλxiv.

 

Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε πνηληθέο 

θαηαδίθεο: 

Απάληεζε: 

Τπάξρεη ηειεζίδηθε θαηαδηθαζηηθή 

απφθαζε εηο βάξνο ηνπ νηθνλνκηθνχ 

θνξέα ή νπνηνπδήπνηε πξνζψπνπ
xv

 ην 

νπνίν είλαη κέινο ηνπ δηνηθεηηθνχ, 

δηεπζπληηθνχ ή επνπηηθνχ ηνπ νξγάλνπ ή 

έρεη εμνπζία εθπξνζψπεζεο, ιήςεο 

απνθάζεσλ ή ειέγρνπ ζε απηφ γηα έλαλ απφ 

ηνπο ιφγνπο πνπ παξαηίζεληαη αλσηέξσ 

(ζεκεία 1-6), ή θαηαδηθαζηηθή απφθαζε ε 

νπνία έρεη εθδνζεί πξηλ απφ πέληε έηε θαηά 

ην κέγηζην ή ζηελ νπνία έρεη νξηζηεί 

απεπζείαο πεξίνδνο απνθιεηζκνχ πνπ 

εμαθνινπζεί λα ηζρχεη;  

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xvi

 

Δάλ λαη, αλαθέξεηε
xvii

: 

α) Ζκεξνκελία ηεο θαηαδηθαζηηθήο 

απφθαζεο πξνζδηνξίδνληαο πνην απφ ηα 

ζεκεία 1 έσο 6 αθνξά θαη ηνλ ιφγν ή ηνπο 

ιφγνπο ηεο θαηαδίθεο, 

β) Πξνζδηνξίζηε πνηνο έρεη θαηαδηθαζηεί [ 

]· 

γ) Δάλ νξίδεηαη απεπζείαο ζηελ 

θαηαδηθαζηηθή απφθαζε: 

 

α) Ζκεξνκελία:[   ],  

ζεκείν-(-α): [   ],  

ιφγνο(-νη):[   ] 

 

β) [……] 

γ) Γηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ 

[……] θαη ζρεηηθφ(-ά) ζεκείν(-α) [   ] 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: (δηαδηθηπαθή 

δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

[……][……][……][……]
xviii

 

ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη κέηξα πνπ 

λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία ηνπ παξά 

ηελ χπαξμε ζρεηηθνχ ιφγνπ απνθιεηζκνχ 

(«απηνθάζαξζε»)
xix; 

[] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα πνπ 

ιήθζεθαλ
xx

: 

[……] 





Β: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ θαηαβνιή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο  

Πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο: 

Απάληεζε: 

1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

φιεο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ φζνλ αθνξά ηελ 

πιεξσκή θφξσλ ή εηζθνξψλ θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο
xxi

, ζηελ Διιάδα θαη ζηε ρψξα 

ζηελ νπνία είλαη ηπρφλ εγθαηεζηεκέλνο ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

 

Δάλ φρη αλαθέξεηε:  

α) Υψξα ή θξάηνο κέινο γηα ην νπνίν 

πξφθεηηαη: 

β) Πνην είλαη ην ζρεηηθφ πνζφ; 

γ)Πσο δηαπηζηψζεθε ε αζέηεζε ησλ 

ππνρξεψζεσλ; 

1) Μέζσ δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

απφθαζεο; 

- Ζ ελ ιφγσ απφθαζε είλαη ηειεζίδηθε θαη 

δεζκεπηηθή; 

- Αλαθέξαηε ηελ εκεξνκελία θαηαδίθεο ή 

έθδνζεο απφθαζεο 

- ε πεξίπησζε θαηαδηθαζηηθήο απφθαζεο, 

εθφζνλ νξίδεηαη απεπζείαο ζε απηήλ, ηε 

δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ απνθιεηζκνχ: 

2) Με άιια κέζα; Γηεπθξηλήζηε: 

δ) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη εθπιεξψζεη 

ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ είηε θαηαβάιινληαο 

ηνπο θφξνπο ή ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο πνπ νθείιεη 

ζπκπεξηιακβαλφκελσλ  θαηά πεξίπησζε, 

ησλ δεδνπιεπκέλσλ ηφθσλ ή ησλ 

πξνζηίκσλ, είηε ππαγφκελνο ζε δεζκεπηηθφ 

δηαθαλνληζκφ γηα ηελ θαηαβνιή ηνπο ;
xxii

 

ΦΟΡΟΗ 
 

ΔΗΦΟΡΔ 

ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ 

ΑΦΑΛΗΖ 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  
Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 
[……] 

 

α)[……]· 

 

β)[……] 

 

 

γ.1) [] Ναη [] Όρη  

-[] Ναη [] Όρη  

 

-[……]· 

 

-[……]· 

 

 

γ.2)[……]· 

δ) [] Ναη [] Όρη  

Δάλ λαη, λα 

αλαθεξζνχλ 

ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο 

[……] 
 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαηαβνιή ησλ θόξσλ ή εηζθνξώλ 

θνηλσληθήο αζθάιηζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):
 xxiii

 

[……][……][……] 

 





Γ: Λφγνη πνπ ζρεηίδνληαη κε αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε πηζαλή 

αθεξεγγπφηεηα, ζχγθξνπζε ζπκθεξφλησλ 

ή επαγγεικαηηθφ παξάπησκα 

Απάληεζε: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη, ελ γλψζεη ηνπ, 

αζεηήζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ ζηνπο 

ηνκείο ηνπ πεξηβαιινληηθνχ, θνηλσληθνχ 

θαη εξγαηηθνχ δηθαίνπ
xxiv

; 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

Δάλ λαη, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη ιάβεη 

κέηξα πνπ λα απνδεηθλχνπλ ηελ αμηνπηζηία 

ηνπ παξά ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ ιφγνπ 

απνθιεηζκνχ («απηνθάζαξζε»); 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: […….............] 

Βξίζθεηαη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζε 

νπνηαδήπνηε απφ ηηο αθφινπζεο 

θαηαζηάζεηο
xxv

 : 

α) πηψρεπζε, ή  

β) δηαδηθαζία εμπγίαλζεο, ή 

γ) εηδηθή εθθαζάξηζε, ή 

δ) αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε απφ 

εθθαζαξηζηή ή απφ ην δηθαζηήξην, ή 

ε) έρεη ππαρζεί ζε δηαδηθαζία πησρεπηηθνχ 

ζπκβηβαζκνχ, ή  

ζη) αλαζηνιή επηρεηξεκαηηθψλ 

δξαζηεξηνηήησλ, ή  

δ) ζε νπνηαδήπνηε αλάινγε θαηάζηαζε 

πξνθχπηνπζα απφ παξφκνηα δηαδηθαζία 

πξνβιεπφκελε ζε εζληθέο δηαηάμεηο λφκνπ 

Δάλ λαη: 

- Παξαζέζηε ιεπηνκεξή ζηνηρεία: 

- Γηεπθξηλίζηε ηνπο ιφγνπο γηα ηνπο 

νπνίνπο σζηφζν ν νηθνλνκηθφο θνξέαο, ζα 

δχλαηαη λα εθηειέζεη ηε ζχκβαζε, 

ιακβαλφκελεο ππφςε ηεο εθαξκνζηέαο 

εζληθήο λνκνζεζίαο θαη ησλ κέηξσλ 

ζρεηηθά κε ηε ζπλέρε ζπλέρηζε ηεο 

επηρεηξεκαηηθήο ηνπ ιεηηνπξγίαο ππφ απηέο 

απηέο ηηο πεξηζηάζεηο
xxvi 

 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-[.......................] 

-[.......................] 

 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Ζχει διαπράξει ο νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα
xxvii

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

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

 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[..........……] 

Ζχει ςυνάψει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκθσλίεο κε άιινπο νηθνλνκηθνχο θνξείο 

κε ζθνπφ ηε ζηξέβισζε ηνπ 

αληαγσληζκνχ; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

[…...........] 





πιεξνθνξίεο: Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Γνωρίηει ο οικονομικόσ φορζασ τθν φπαρξθ 

τυχόν ζχγθξνπζεο ζπκθεξφλησλ
xxviii

, 

ιφγσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ ζηε δηαδηθαζία 

αλάζεζεο ηεο ζχκβαζεο; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

[.........…] 

Ζχει παράςχει ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ή 

επηρείξεζε ζπλδεδεκέλε κε απηφλ 

ζπκβνπιέο ζηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ζηνλ 

αλαζέηνληα θνξέα ή έρεη κε άιιν ηξφπν 

αλακεηρζεί ζηελ πξνεηνηκαζία ηεο 

δηαδηθαζίαο ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο
xxix

; 

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[...................…] 

Έρεη επηδείμεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζνβαξή ή επαλαιακβαλφκελε 

πιεκκέιεηα
xxx

 θαηά ηελ εθηέιεζε 

νπζηψδνπο απαίηεζεο ζην πιαίζην 

πξνεγνχκελεο δεκφζηαο ζχκβαζεο, 

πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο κε αλαζέηνληα 

θνξέα ή πξνεγνχκελεο ζχκβαζεο 

παξαρψξεζεο πνπ είρε σο απνηέιεζκα ηελ 

πξφσξε θαηαγγειία ηεο πξνεγνχκελεο 

ζχκβαζεο , απνδεκηψζεηο ή άιιεο 

παξφκνηεο θπξψζεηο;  

Δάλ λαη, λα αλαθεξζνχλ ιεπηνκεξείο 

πιεξνθνξίεο: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….................] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ: 

[……] 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

επηβεβαηψζεη φηη: 

α) δελ έρεη θξηζεί έλνρνο ζνβαξψλ ςεπδψλ 

δειψζεσλ θαηά ηελ παξνρή ησλ 

πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ 

εμαθξίβσζε ηεο απνπζίαο ησλ ιφγσλ 

απνθιεηζκνχ ή ηελ πιήξσζε ησλ θξηηεξίσλ 

επηινγήο, 

β) δελ έρεη απνθξχςεη ηηο πιεξνθνξίεο 

απηέο, 

γ) ήηαλ ζε ζέζε λα ππνβάιιεη ρσξίο 

θαζπζηέξεζε ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ 

απαηηνχληαη απφ ηελ αλαζέηνπζα 

αξρή/αλαζέηνληα θνξέα  

δ) δελ έρεη επηρεηξήζεη λα επεξεάζεη κε 

αζέκηην ηξφπν ηε δηαδηθαζία ιήςεο 

απνθάζεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή ηνπ 

αλαζέηνληα θνξέα, λα απνθηήζεη 

εκπηζηεπηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ ελδέρεηαη 

[] Ναη [] Όρη 





λα ηνπ απνθέξνπλ αζέκηην πιενλέθηεκα 

ζηε δηαδηθαζία αλάζεζεο ή λα παξάζρεη εμ 

ακειείαο παξαπιαλεηηθέο πιεξνθνξίεο πνπ 

ελδέρεηαη λα επεξεάζνπλ νπζησδψο ηηο 

απνθάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ απνθιεηζκφ, 

ηελ επηινγή ή ηελ αλάζεζε;  

 

 





Γ. ΑΛΛΟΗ ΛΟΓΟΗ ΑΠΟΚΛΔΗΜΟΤ  

Ολνκαζηηθνπνίεζε κεηνρψλ εηαηξεηψλ 

πνπ ζπλάπηνπλ δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

Άξζξν 8 παξ. 4 λ. 3310/2005
xxxi

: 

Απάληεζε: 

πληξέρνπλ νη πξνυπνζέζεηο εθαξκνγήο 

ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 3310/2005 ; 

[] Ναη [] Όρη  

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Δάλ λαη, έρεη ιάβεη ν νηθνλνκηθόο θνξέαο 

κέηξα απηνθάζαξζεο;  

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ ην έρεη πξάμεη, πεξηγξάςηε ηα κέηξα 

πνπ ιήθζεθαλ:  

[……] 





Μέξνο IV: Κξηηήξηα επηινγήο 

Όζνλ αθνξά ηα θξηηήξηα επηινγήο (ελφηεηα  ή ελφηεηεο Α έσο Γ ηνπ παξφληνο κέξνπο), ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη:  

α: Γεληθή έλδεημε γηα φια ηα θξηηήξηα επηινγήο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα ζπκπιεξψζεη απηφ ην πεδίν κφλν ζηελ πεξίπησζε πνπ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη δειψζεη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε, φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα ζπκπιεξψζεη κφλν ηελ Δλφηεηα a ηνπ Μέξνπο ΙV ρσξίο λα ππνρξενχηαη λα 

ζπκπιεξψζεη νπνηαδήπνηε άιιε ελφηεηα ηνπ Μέξνπο ΙV: 

Δθπιήξσζε φισλ ησλ απαηηνχκελσλ 

θξηηεξίσλ επηινγήο 

Απάληεζε 

Πιεξνί φια ηα απαηηνχκελα θξηηήξηα 

επηινγήο; 

[] Ναη [] Όρη 

 

Α: Καηαιιειφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα  παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ πξνζδηνξηζηεί απφ 

ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο 

πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Καηαιιειφηεηα Απάληεζε 
1) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο είλαη εγγεγξακκέλνο 

ζηα ζρεηηθά επαγγεικαηηθά ή εκπνξηθά 

κεηξψα πνπ ηεξνχληαη ζηελ Διιάδα ή ζην 

θξάηνο κέινο εγθαηάζηαζήοxxxii
; ηνπ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

[…] 
 

 

 
(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 
2) Γηα ζπκβάζεηο ππεξεζηψλ: 
Υξεηάδεηαη εηδηθή έγθξηζε ή λα είλαη ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο κέινο ζπγθεθξηκέλνπ 

νξγαληζκνχ γηα λα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα παξάζρεη 

ηηο ζρεηηθέο ππεξεζίεο ζηε ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπ 
 
Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη ειεθηξνληθά, 

αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

Δάλ λαη, δηεπθξηλίζηε γηα πνηα πξφθεηηαη θαη 

δειψζηε αλ ηε δηαζέηεη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο:  

[ …] [] Ναη [] Όρη 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο έθδνζεο, 

επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ εγγξάθσλ): 

[……][……][……] 

 

 





Β: Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή επάξθεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ 

πξνζδηνξηζηεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ δηαθήξπμε.  

Οηθνλνκηθή θαη ρξεκαηννηθνλνκηθή 

επάξθεηα 

Απάληεζε: 

1α) Ο («γεληθφο») εηήζηνο θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ 

αξηζκφ νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο : 

θαη/ή, 
1β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα γηα ηνλ αξηζκφ εηψλ 

πνπ απαηηνχληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε 

ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο είλαη ν εμήο 
xxxiii

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο 

εξγαζηψλ:[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…]λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

2α) Ο εηήζηνο («εηδηθφο») θχθινο 

εξγαζηψλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ 

επηρεηξεκαηηθφ ηνκέα πνπ θαιχπηεηαη 

απφ ηε ζχκβαζε θαη πξνζδηνξίδεηαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο γηα ηνλ αξηζκφ 

νηθνλνκηθψλ εηψλ πνπ απαηηνχληαη είλαη ν 

εμήο: 

θαη/ή, 
2β) Ο κέζνο εηήζηνο θχθινο εξγαζηψλ ηνπ 

νηθνλνκηθνχ θνξέα ζηνλ ηνκέα θαη γηα 

ηνλ αξηζκφ εηψλ πνπ απαηηνχληαη ζηε 

ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο είλαη ν 

εμήο
xxxiv

: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

έηνο: [……] θχθινο εξγαζηψλ: [……][…] 

λφκηζκα 

 

 

 

 

 

(αξηζκφο εηψλ, κέζνο θχθινο εξγαζηψλ):  

[……],[……][…] λφκηζκα 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

3) ε πεξίπησζε πνπ νη πιεξνθνξίεο 

ζρεηηθά κε ηνλ θχθιν εξγαζηψλ (γεληθφ ή 

εηδηθφ) δελ είλαη δηαζέζηκεο γηα νιφθιεξε 

ηελ απαηηνχκελε πεξίνδν, αλαθέξεηε ηελ 

εκεξνκελία πνπ ηδξχζεθε ή άξρηζε ηηο 

δξαζηεξηφηεηέο ηνπ ν νηθνλνκηθφο θνξέαο: 

[…................................…] 

4)Όζνλ αθνξά ηηο ρξεκαηννηθνλνκηθέο 

αλαινγίεο
xxxv

 πνπ νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν νηθνλνκηθφο 

θνξέαο δειψλεη φηη νη πξαγκαηηθέο ηηκέο 

ησλ απαηηνχκελσλ αλαινγηψλ έρνπλ σο 

(πξνζδηνξηζκφο ηεο απαηηνχκελεο 

αλαινγίαο-αλαινγία κεηαμχ x θαη y
xxxvi

 -θαη 

ε αληίζηνηρε αμία) 

 

 

 





εμήο: 

Δάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

5) Σν αζθαιηζκέλν πνζφ ζηελ 

αζθαιηζηηθή θάιπςε επαγγεικαηηθψλ 

θηλδχλσλ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα είλαη ην 

εμήο: 

Εάλ νη ελ ιόγσ πιεξνθνξίεο δηαηίζεληαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……][…]λφκηζκα 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

6) Όζνλ αθνξά ηηο ινηπέο νηθνλνκηθέο ή 

ρξεκαηννηθνλνκηθέο απαηηήζεηο, νη 

νπνίεο (ελδέρεηαη λα) έρνπλ πξνζδηνξηζηεί 

ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε 

ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο, ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε πνπ ελδέρεηαη λα 

έρεη πξνζδηνξηζηεί ζηε ζρεηηθή πξνθήξπμε ή 

ζηα έγγξαθα ηεο ζύκβαζεο δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[……..........] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ):  

[……][……][……] 

 





Γ: Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζρεηηθά θξηηήξηα επηινγήο έρνπλ νξηζηεί απφ ηελ 

αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα θνξέα  ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ 

αλαθέξνληαη ζηε δηαθήξπμε . 

Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα Απάληεζε: 

1α) Μφλν γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

έξγσλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxvii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

εθηειέζεη ηα αθφινπζα έξγα ηνπ είδνπο 

πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε όζνλ αθνξά ηελ 

θαιή  εθηέιεζε θαη νινθιήξσζε ησλ 

ζεκαληηθόηεξσλ εξγαζηώλ δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε): 

[…] 

Έξγα: [……] 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): 

 [……][……][……] 

1β) Μφλν γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

πξνκεζεηψλ θαη δεκφζηεο ζπκβάζεηο 

ππεξεζηψλ: 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο πεξηφδνπ 

αλαθνξάο
xxxviii

, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο έρεη 

πξνβεί ζηηο αθφινπζεο θπξηφηεξεο 

παξαδφζεηο αγαζψλ ηνπ είδνπο πνπ έρεη 

πξνζδηνξηζηεί ή έρεη παξάζρεη ηηο 

αθφινπζεο θπξηφηεξεο ππεξεζίεο ηνπ 

είδνπο πνπ έρεη πξνζδηνξηζηεί: 
Καηά ηε ζχληαμε ηνπ ζρεηηθνχ θαηαιφγνπ 

αλαθέξεηε ηα πνζά, ηηο εκεξνκελίεο θαη 

ηνπο παξαιήπηεο δεκφζηνπο ή 

ηδησηηθνχο
xxxix

: 

Αξηζκφο εηψλ (ε πεξίνδνο απηή 

πξνζδηνξίδεηαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή 

ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο 

ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη ζηελ 

δηαθήξπμε):  

[…...........] 

Πεξηγξαθή πνζά εκεξνκελίεο παξαιήπηεο 
    

 

2) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο
xl

, ηδίσο ηνπο ππεχζπλνπο γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο πνηφηεηαο: 

ηελ πεξίπησζε δεκφζησλ ζπκβάζεσλ 

έξγσλ, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

ρξεζηκνπνηήζεη ην αθφινπζν ηερληθφ 

πξνζσπηθφ ή ηηο αθφινπζεο ηερληθέο 

ππεξεζίεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ: 

[……..........................] 

 

 

 

 

[……] 

3) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ρξεζηκνπνηεί ηνλ 

αθφινπζν ηερληθφ εμνπιηζκφ θαη 

ιακβάλεη ηα αθφινπζα κέηξα γηα ηελ 

δηαζθάιηζε ηεο πνηφηεηαο θαη ηα κέζα 

κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ δηαζέηεη είλαη ηα 

αθφινπζα:  

[……] 

4) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφζεη ηα αθφινπζα ζπζηήκαηα 

δηαρείξηζεο ηεο αιπζίδαο εθνδηαζκνχ θαη 

αλίρλεπζεο θαηά ηελ εθηέιεζε ηεο 

ζχκβαζεο: 

[....……] 

5) Γηα ζχλζεηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ 

ζα παξαζρεζνχλ ή, θαη’ εμαίξεζε, γηα 

πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ πξέπεη λα 

αληαπνθξίλνληαη ζε θάπνηνλ ηδηαίηεξν 

ζθνπφ: 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 





Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα επηηξέπεη ηε 

δηελέξγεηα ειέγρσλ
xli

 φζνλ αθνξά ην 

παξαγσγηθφ δπλακηθφ ή ηηο ηερληθέο 

ηθαλφηεηεο ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη, 

εθφζνλ θξίλεηαη αλαγθαίν, φζνλ αθνξά ηα 

κέζα κειέηεο θαη έξεπλαο πνπ απηφο 

δηαζέηεη θαζψο θαη ηα κέηξα πνπ ιακβάλεη 

γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηφηεηαο; 

6) Οη αθφινπζνη ηίηινη ζπνπδψλ θαη 

επαγγεικαηηθψλ πξνζφλησλ δηαηίζεληαη 

απφ: 

α) ηνλ ίδην ηνλ πάξνρν ππεξεζηψλ ή ηνλ 

εξγνιάβν, 

θαη/ή (αλάινγα κε ηηο απαηηήζεηο πνπ 

νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή πξφζθιεζε ή 

δηαθήξπμε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο) 

β) ηα δηεπζπληηθά ζηειέρε ηνπ: 

 

 

α)[......................................……] 

 

 

 

 

β) [……] 

7) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα κπνξεί λα 

εθαξκφδεη ηα αθφινπζα κέηξα 

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο θαηά ηελ 

εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

8) Σν κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

δπλακηθφ ηνπ νηθνλνκηθνχ θνξέα θαη ν 

αξηζκφο ησλ δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ ηνπ 

θαηά ηα ηειεπηαία ηξία έηε ήηαλ ηα εμήο:  

Έηνο, κέζν εηήζην εξγαηνυπαιιειηθφ 

πξνζσπηθφ:  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

Έηνο, αξηζκφο δηεπζπληηθψλ ζηειερψλ: 

[........], [.........]  

[........], [.........]  

[........], [.........]  

9) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα έρεη ζηε 

δηάζεζή ηνπ ηα αθφινπζα κεραλήκαηα, 

εγθαηαζηάζεηο θαη ηερληθφ εμνπιηζκφ γηα 

ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο: 

[……] 

10) Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξνηίζεηαη, λα 

αλαζέζεη ζε ηξίηνπο ππφ κνξθή 

ππεξγνιαβίαο
xlii

 ην αθφινπζν ηκήκα (δει. 

πνζνζηφ) ηεο ζχκβαζεο: 

[....……] 

11) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ : 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο ζα παξάζρεη ηα 

απαηηνχκελα δείγκαηα, πεξηγξαθέο ή 

θσηνγξαθίεο ησλ πξντφλησλ πνπ ζα 

πξνκεζεχζεη, ηα νπνία δελ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλνδεχνληαη απφ πηζηνπνηεηηθά 

γλεζηφηεηαο· 

Καηά πεξίπησζε, ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

δειψλεη πεξαηηέξσ φηη ζα πξνζθνκίζεη ηα 

απαηηνχκελα πηζηνπνηεηηθά γλεζηφηεηαο. 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

12) Γηα δεκφζηεο ζπκβάζεηο πξνκεζεηψλ: 

Μπνξεί ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα 

πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ εθδνζεί απφ 

 

[] Ναη [] Όρη 

 

 





επίζεκα ηλζηηηνχηα ειέγρνπ πνηφηεηαο ή 

ππεξεζίεο αλαγλσξηζκέλσλ ηθαλνηήησλ, κε 

ηα νπνία βεβαηψλεηαη ε θαηαιιειφηεηα ησλ 

πξντφλησλ, επαιεζεπφκελε κε παξαπνκπέο 

ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ή ζε πξφηππα, 

θαη ηα νπνία νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή 

δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα 

έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο πνπ αλαθέξνληαη 

ζηε δηαθήξπμε; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

αλαθέξεηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

[….............................................] 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 

 





Γ: πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ηα ζπζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο 

θαη/ή ηα πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο έρνπλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα αξρή ή ηνλ αλαζέηνληα 

θνξέα ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε ή ζηελ πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

πζηήκαηα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο θαη 

πξφηππα πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο 

Απάληεζε: 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

πξφηππα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο, 

ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο 

πξνζβαζηκφηεηαο γηα άηνκα κε εηδηθέο 

αλάγθεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ην 

ζχζηεκα δηαζθάιηζεο πνηφηεηαο: 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

Θα είλαη ζε ζέζε ν νηθνλνκηθφο θνξέαο λα 

πξνζθνκίζεη πηζηνπνηεηηθά πνπ έρνπλ 

εθδνζεί απφ αλεμάξηεηνπο νξγαληζκνχο 

πνπ βεβαηψλνπλ φηη ν νηθνλνκηθφο θνξέαο 

ζπκκνξθψλεηαη κε ηα απαηηνχκελα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο; 

Δάλ φρη, εμεγήζηε ηνπο ιφγνπο θαη 

δηεπθξηλίζηε πνηα άιια απνδεηθηηθά κέζα 

κπνξνχλ λα πξνζθνκηζηνχλ φζνλ αθνξά ηα 

ζπζηήκαηα ή πξφηππα πεξηβαιινληηθήο 

δηαρείξηζεο: 

 

Εάλ ε ζρεηηθή ηεθκεξίσζε δηαηίζεηαη 

ειεθηξνληθά, αλαθέξεηε: 

[] Ναη [] Όρη 

 

 

 

 

 

 

[……] [……] 

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……] 

 





Μέξνο V: Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ ησλ πιεξνχλησλ ηα θξηηήξηα επηινγήο ππνςεθίσλ 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο πξέπεη λα παξάζρεη πιεξνθνξίεο κφλνλ φηαλ ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ 

θνξέαο έρεη πξνζδηνξίζεη αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ πξφθεηηαη λα 

εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ πνπ ζα πξνζθιεζνχλ λα ππνβάινπλ 

πξνζθνξά ή λα ζπκκεηάζρνπλ ζηνλ δηάινγν. Οη πιεξνθνξίεο απηέο, νη νπνίεο κπνξνχλ λα ζπλνδεχνληαη απφ 

απαηηήζεηο φζνλ αθνξά ηα πηζηνπνηεηηθά (ή ην είδνο ηνπο) ή ηηο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, εθφζνλ 

ζπληξέρεη πεξίπησζε, πνπ ζα πξέπεη λα πξνζθνκηζηνχλ, νξίδνληαη ζηε ζρεηηθή δηαθήξπμε  ή ζηελ 

πξφζθιεζε ή ζηα έγγξαθα ηεο ζχκβαζεο. 

Γηα θιεηζηέο δηαδηθαζίεο, αληαγσληζηηθέο δηαδηθαζίεο κε δηαπξαγκάηεπζε, δηαδηθαζίεο αληαγσληζηηθνχ 

δηαιφγνπ θαη ζπκπξάμεηο θαηλνηνκίαο κφλνλ: 

Ο νηθνλνκηθφο θνξέαο δειψλεη φηη: 

Πεξηνξηζκφο ηνπ αξηζκνχ Απάληεζε: 

Πιεξνί ηα αληηθεηκεληθά θαη ρσξίο 

δηαθξίζεηο θξηηήξηα ή θαλφλεο πνπ 

πξφθεηηαη λα εθαξκνζηνχλ γηα ηνλ 

πεξηνξηζκφ ηνπ αξηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ κε 

ηνλ αθφινπζν ηξφπν: 

Δθφζνλ δεηνχληαη νξηζκέλα πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθψλ εγγξάθσλ, 

αλαθέξεηε γηα θαζέλα απφ απηά αλ ν 

νηθνλνκηθφο θνξέαο δηαζέηεη ηα 

απαηηνχκελα έγγξαθα: 

Εάλ νξηζκέλα από ηα ελ ιόγσ πηζηνπνηεηηθά 

ή ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ ζηνηρείσλ 

δηαηίζεληαη ειεθηξνληθά
xliii

, αλαθέξεηε γηα ην 

θαζέλα: 

[….] 

 

 

 

 

[] Ναη [] Όρη
xliv

 

 

 

 

 

(δηαδηθηπαθή δηεύζπλζε, αξρή ή θνξέαο 

έθδνζεο, επαθξηβή ζηνηρεία αλαθνξάο ησλ 

εγγξάθσλ): [……][……][……]
xlv

 

 





Μζροσ VI: Σελικζσ δθλϊςεισ 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη ηα ζηνηρεία πνπ έρσ αλαθέξεη ζύκθσλα κε ηα κέξε Θ – IV 

αλσηέξσ είλαη αθξηβή θαη νξζά θαη όηη έρσ πιήξε επίγλσζε ησλ ζπλεπεηώλ ζε πεξίπησζε ζνβαξώλ ςεπδώλ 

δειώζεσλ. 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο, δειώλσ επηζήκσο όηη είκαηζε ζέζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε, λα 

πξνζθνκίζσ ηα πηζηνπνηεηηθά θαη ηηο ινηπέο κνξθέο απνδεηθηηθώλ εγγξάθσλ πνπ αλαθέξνληαη
xlvi

, εθηόο εάλ : 

α) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ιάβεη ηα ζρεηηθά δηθαηνινγεηηθά απεπζείαο κε 

πξόζβαζε ζε εζληθή βάζε δεδνκέλσλ ζε νπνηνδήπνηε θξάηνο κέινο απηή δηαηίζεηαη δσξεάλ
xlvii. 

β) ε αλαζέηνπζα αξρή ή ν αλαζέησλ θνξέαο έρνπλ ήδε ζηελ θαηνρή ηνπο ηα ζρεηηθά έγγξαθα.
 

Ο θάησζη ππνγεγξακκέλνο δίδσ επηζήκσο ηε ζπγθαηάζεζή κνπ ζη... [πξνζδηνξηζκόο ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο ή 

ηνπ αλαζέηνληα θνξέα, όπσο θαζνξίδεηαη ζην κέξνο Θ, ελόηεηα Α], πξνθεηκέλνπ λα απνθηήζεη πξόζβαζε ζε 

δηθαηνινγεηηθά ησλ πιεξνθνξηώλ ηηο νπνίεο έρσ ππνβάιιεη ζη... [λα πξνζδηνξηζηεί ην αληίζηνηρν 

κέξνο/ελόηεηα/ζεκείν] ηνπ παξόληνο Τππνπνηεκέλνπ Εληύπνπ Υπεύζπλεο Δήιώζεο γηα ηνπο ζθνπνύο η... 

[πξνζδηνξηζκφο ηεο δηαδηθαζίαο πξνκήζεηαο: (ζπλνπηηθή πεξηγξαθή, παξαπνκπή ζηε δεκνζίεπζε ζηνλ εζληθφ 

ηχπν, έληππν θαη ειεθηξνληθφ, αξηζκφο αλαθνξάο)]. 

 

Ηκεξνκελία, ηόπνο θαη, όπνπ δεηείηαη ή είλαη απαξαίηεην, ππνγξαθή(-έο): [……]    

 

Σο Συποποιηµένο Έντυπο Τπεύθυνης ∆ήλωσης (ΣΕΤ∆) 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. (Πρβλ. Κανονισµό (ΕΕ) 2017/6 & Κατευθυντήρια Οδηγία 15 Ε.Α.Α.∆Η.Τ.). ε 
περίπτωση που περισσότερα πρόσωπα, σύµφωνα µε τα παραπάνω έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΣΕΤ∆, 
ΤΝ-υπογράφουν στο Μέρος VI Σελικές δηλώσεις του ίδιου (και όχι διαφορετικού για κάθε υπογράφοντα) 
ΣΕΤ∆.  

Ειδικότερα για το ΜΕΡΟ ΙΙΙ (λόγοι αποκλεισµού αναφορικά µε τις καταδίκες):  

αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισµένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους 
διαχειριστές, 

ββ) στις περιπτώσεις ανωνύµων εταιρειών (Α.Ε.), τον ∆ιευθύνοντα ύµβουλο, καθώς και όλα τα µέλη του 
∆ιοικητικού υµβουλίου. 





 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β 
 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΚΣΕΛΕΗ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

Α/Α/Πίνακασ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΤ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ  

ΜΕΣΑΦΟΡΙΚΟ ΜΕΟ/ 
ΑΡΙΘΜΟ ΚΤΚΛΟΦΟΡΙΑ ΕΠΙΒΙΒΑΗ ΑΠΟΒΙΒΑΗ 

ΕΠΙΒΙΒΑΗ 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

ΑΠΟΒΙΒΑΗ 
ΕΠΙΣΡΟΦΗ 

 

      

 

      

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

              

       

    
Ο ΠΡΟΦΕΡΩΝ 
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ΑΝΑΦΕΡΕΣΑΙ ΣΟΤ ΠΙΝΑΚΕ ΣΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΣΑ ΣΤΧΟΝ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΠΟΤ ΕΚΣΕΛΕΛΟΤΝΣΑΙ ΗΔΗ ΜΕ 
ΠΑΡΑΣΑΗ ΜΕ ΣΟ ΙΔΙΟ ΟΧΗΜΑ 

 





 

 
ΠΡΟ: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΟΝΗΩΝ ΝΖΩΝ – ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΔΝΟΣΖΣΑ ΕΑΚΤΝΘΟΤ –ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ, 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ & ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ, ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ – ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ – ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ –
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ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ 
 

Ο – Ζ Όνομα:    

Όνομα και Δπώνσμο Παηέρα:   

Όνομα και Δπώνσμο Μηηέρας:  

Ζμερομηνία γέννηζης
(2)

:   

Σόπος Γέννηζης:  

Αριθμός Γεληίοσ Σασηόηηηας:  Σηλ:  

Σόπος Καηοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΣΚ:  

Αρ. Σηλεομοιοηύποσ (Fax):  

Γ/νζη Ζλεκηρ. 
Σατσδρομείοσ 
(Δmail):  

 
 Σαο ππνβάιισ  πξνζθνξά κε δηάξθεηα ηζρύνο κέρξη 30.6.2021 ζην πιαίζην ηεο 1

εο
 Δηαπξαγκάηεπζεο γηα αλάζεζε ππεξεζίαο 

κεηαθνξάο καζεηώλ Πξσηνβάζκηαο θαη Δεπηεξνβάζκηαο Εθπαίδεπζεο ρσξηθήο αξκνδηόηεηαο ηεο Πεξηθεξεηαθήο Ελόηεηαο 

Ζαθύλζνπ γηα ην Σρνιηθό Έηνο 2020-2021. Έιαβα γλώζε ηεο αλσηέξσ πξόζθιεζεο θαη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζύκθσλα κε ηνπο 

όξνπο ηεο ηνπο νπνίνπο δέρνκαη πιήξσο θαη αλεπηθπιάθησο όινπο, θαη ηνπο αλαγλσξίδσ σο αλαπόζπαζην ηκήκα ηεο ζύκβαζεο 

πνπ ζα ππνγξάςσ ζε πεξίπησζε θαηαθύξσζεο ηκήκαηνο ηνπ κεηαθνξηθνύ έξγνπ, πιεξψ ηηο πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκφ γηα ηελ κεηαθνξά καζεηώλ θαηά ην ζρνιηθό έηνο 2020-2021 θαη είκαη ελαξκνληζκέλνο κε όιε ηε ζρεηηθή λνκνζεζία 

πνπ κλεκνλεύεηαη ζηελ ελ ιόγσ πξόζθιεζε αλαθνξηθά κε ην ηκήκα γηα ην νπνίν ππνβάιισ πξνζθνξά. 

 Δελ έρσ απνθιεηζζεί από δηαγσληζκνύο ηνπ δεκνζίνπ κε ακεηάθιεηε απόθαζε ηνπ Υπνπξγνύ Αλάπηπμεο. (Εάλ ε πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνύ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξόλν, ην ζηνηρείν ηνύην ιακβάλεηαη ππόςε γηα ηελ απόξξηςε ηεο πξνζθνξάο κόλν γηα ην 

ρξνληθό απηό δηάζηεκα.) 

 Δελ είκαη γνλέαο ελόο ηνπιάρηζηνλ από ηνπο καζεηέο πνπ ζα κεηαθέξνληαη κε ην δξνκνιόγην γηα ην νπνίν ππνβάιισ πξνζθνξά. 

 ε νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ κεηαθνξηθνχ έξγνπ (ελδεηθηηθά: 

πψιεζε θαη αγνξά λένπ νρήκαηνο θιπ) ζα πξνζθνκίδσ ακειιεηί ηα αληίζηνηρα έγγξαθα ζην Σκήκα Πξνκεζεηψλ. 

 To κεηαθνξηθό κέζν πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί ζα ην νδεγώ εγώ, ή εθόζνλ ρξεζηκνπνηεζνύλ νδεγνί, ζα ηνπο αζθαιίζσ ζην ΘΚΑ. 

 Γειψλσ φηη ζην πιαίζην ηνπ δξνκνινγίνπ/ ησλ δξνκνινγίσλ πνπ ππνβάιισ πξνζθνξά ζα εμαληιψ θάζε ρξνληθφ πεξηζψξην θαη 

ηερληθή δπλαηφηεηα - φζνλ αθνξά ηελ πξνζβαζηκφηεηα ζηελ θαηνηθία ηνπ καζεηή - ψζηε λα επηβηβάδεηαη ν καζεηήο ζε αζθαιή 

θαη πιεζίνλ ηεο θαηνηθίαο ηνπ απφζηαζε αληαπνθξηλφκελνο ζηηο αλάγθεο ησλ γνλέσλ. 

 Οη αζθαιηζηηθνί θνξείο ζηνπο νπνίνπο είλαη αζθαιηζκέλνη νη απαζρνινύκελνη ζηελ επηρείξεζε είλαη νη αθόινπζνη: α)……. 

β)……… (νη ηδηνθηήηεο ηαμί λα αλαθέξνπλ Ο.Α.Ε.Ε.). 

 Τν ζηνηρεία ηνπ νδεγνύ πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζσ είλαη: __________________________________  

(νλνκαηεπώλπκν,  ΑΔΤ & ηειέθσλν επηθνηλσλίαο) 
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ΤΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΥΟΡΑ 
 

ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ – ΚΑΣΑΣΑΖ ΓΡΟΜΟΛΟΓΗΩΝ ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ 2020 – 2021 

Α/Α 

Γξνκνινγίνπ 

Σκήκαηνο  

Πεξηγξαθή  

Γξνκνινγίνπ 

Απαηηνχκελε 

ρσξεηηθφηεηα 

κέζσλ- Αξηζκφο 

κεηαθεξνκέλσλ 

καζεηψλ 

Αξηζκφο θαη 

Δίδνο 

κεηαθνξηθψλ  

κέζσλ ηεο 

πξνζθνξάο 

 

Αξηζκνί 

θπθινθνξίαο 

νρεκάησλ 

Πξνζθεξνκέλε 

ρσξεηηθφηεηα 

κέζσλ βάζεη 

αδεηψλ 

θπθινθνξάο 

Ζκεξήζην 

Κφζηνο 

δξνκνινγίνπ 

Βάζεη 

Πξνυπνινγηζκνχ 

κε ηελ ηπρφλ 

δαπάλε ζπλνδνχ  

Πξνζθνξά 

Α
ξ
ηζ

κ
φ

ο 
δ
ξ
ν

κ
ν

ι
ν

γί
σ

λ 

ζ
ηε

λ 
δ
ηά

ξ
θ

εη
α

 η
ε

ο 

ζ
χ
κ

β
α

ζ
ε

ο 
*

 

Κ
φ

ζ
ην

ο 
Γ

ξ
ν

κ
ν

ι
ν

γί
ν

π
 

ζ
ην

 ζ
χ
λν

ι
ν

 η
ε

ο 

δ
ηά

ξ
θ

εη
α

ο 
 η

ε
ο 

ζ
χ
κ

β
α

ζ
ε

ο 

Πνζνζηφ έθπησζεο  Ζκεξήζην 

θφζηνο 

δξνκνινγίνπ 

(κεηά ηελ 

έθπησζε) 

ΟΛΟΓΡΑΦΩ ΑΡΗΘΜΖΣΗΚΩ  

            

            

            

            

            

ΤΝΟΛΗΚΟ ΚΟΣΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ 
 

ΦΠΑ 13% 
 

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΦΔΡΟΜΔΝΩΝ ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΜΔ ΦΠΑ  

         (ηφπνο, εκεξνκελία) 

     Ο ΠΡΟΦΔΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΣΔΠΩΝΤΜΟ)- ΤΠΟΓΡΑΦΖ – ΦΡΑΓΗΓΑ –ΣΟΗΥΔΗΑ ΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ 

 

 

*Ο αξηζκφο δξνκνινγίσλ γηα ην εθάζηνηε δξνκνιφγην αλαθέξεηαη ζηνλ πίλαθα δξνκνινγίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Γ θαη ζηελ ζηήιε αξηζκφο δξνκνινγίσλ. 





 

 
 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Γ 
ΠΙΝΑΚΑ Α ΚΑΙ Β ΜΕ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Πίνακαρ Α: Γπομολόγια με Λεωθοπεία Με Δπιζηποθή-Παποςζία ςνοδού– 
Κάθε διαδπομή ξεσωπιζηό ημήμα 
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1 

ΕΝΕΕΓΤΛ 

ΑΡΓΑΗ                
ΚΑΛΒΟΤ 95 

ΛΟΓΟΘΔΣΧΝ 16    
ΣΟΤΛΑΣΖ 13 

ΦΛΟΚΑ ΓΑΗΣΑΝΗ 
ΔΝΔΔΓΤΛ  22 5 59,96 

171 
 

Από 1-10-2020 
Έως 30-6-2021 10253,16 12303,79 12303,79 1599,49 13903,28 205,06 512,66 

2 

ΕΝΕΕΓΤΛ 

ΛΗΜΝΖ ΚΔΡΗΟΤ 
ΛΗΘΑΚΗΑ 

ΠΑΝΣΟΚΡΑΣΧΡ 
ΜΟΤΕΑΚΗ 

ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 
ΚΑΛΑΜΑΚΗ              

ΚΖΠΟΗ            
ΔΝΔΔΓΤΛ 58 7 116,07 

171 
 

Από 1-10-2020 
Έως 30-6-2021 19847,97 23817,56 23817,56 3096,28 26913,85 396,96 992,40 

3 

ΕΝΕΕΓΤΛ 

ΑΝΑΦΧΝΖΣΡΗΑ  
ΞΤΓΚΗΑ   

ΚΑΣΑΣΑΡΗ        
ΑΝΧ ΓΔΡΑΚΑΡΗ 

ΚΑΛΗΠΑΓΟ 
ΑΓ.ΓΖΜΖΣΡΗΟ 

ΔΝΔΔΓΤΛ 68 6 134,30 

112 
 

Από 1-1-2021 
Έως 30-6-2021 15041,60 18049,92 18049,92 2346,49 20396,41 300,83 752,08 

 
Γενικά ύνολα Πίνακα Α: 310,33   45142,73 54171,28 54171,28 7042,27 61213,54 902,85 2257,14 

 





 

 

Πίνακαρ Β: Γπομολόγια με ΣΑΞΗ - Με επιζηποθή - 
Κάθε διαδπομή ξεσωπιζηό ημήμα 
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1 
ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  

ΑΛΤΚΑΝΑ    
ΦΑΡΟΤ          
ΦΑΡΟΤ           

ΚΤΦΔΛΖ               
ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 

30 4 35,70 

171 
 

Από 1-10-2020 
Έως 30-6-2021 6104,70 7325,64 7325,64 952,33 8277,97 122,09 305,24 

2 
ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  

ΛΑΓΑΝΑ     
ΓΑΗΣΑΝΗ      

ΑΓ.ΠΑΤΛΟ        
ΑΓ.ΣΡΗΑΓΑ      

ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ 
14 4 20,58 

171 
 

Από 1-10-2020 
Έως 30-6-2021 3519,18 4223,02 4223,02 548,99 4772,01 70,38 175,96 

3 
ΔΗΓΗΚΟ 

ΥΟΛΔΗΟ  

ΔΗΓΗΚΟ ΥΟΛΔΗΟ           
ΤΦΑΝΣΟΤΡΓΔΗΧΝ 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 
ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ 

ΛΑΓΑΝΑ 
11 4 18,59 

171 
 

Από 1-10-2020 
Έως 30-6-2021 3178,89 3814,67 3814,67 495,91 4310,57 63,58 158,94 

 
Γενικά ύνολα Πίνακα Β: 74,87   12802,77 15363,32 15363,32 1997,23 17360,56 256,06 640,14 

Γενικά ύνολα Πίνακα Α+Β: 385,20   57945,50 69534,60 69534,60 9039,50 78574,10 1158,91 2897,28 

 

 

 





ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ 

ΣΕΤΔ –ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ 
                                                 
i
 Επαναλάβετε τα ςτοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επϊνυμο, όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

ii
 Βλζπε ςφςταςθ τθσ Επιτροπισ, τθσ 6θσ Μαΐου 2003, ςχετικά με τον οριςμό των πολφ μικρϊν, των μικρϊν και των 

μεςαίων επιχειριςεων (ΕΕ L 124 τθσ 20.5.2003, ς. 36). Οι πλθροφορίεσ αυτζσ απαιτοφνται μόνο για ςτατιςτικοφσ 

ςκοποφσ.  

Πολφ μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 10 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ 

κφκλοσ εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 2 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μικρι επιχείρθςθ: επιχείρθςθ θ οποία απαςχολεί λιγότερουσ από 50 εργαηομζνουσ και τθσ οποίασ ο ετιςιοσ κφκλοσ 

εργαςιϊν και/ι το ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 10 εκατομμφρια ευρϊ. 

Μεςαίεσ επιχειριςεισ: επιχειριςεισ που δεν είναι οφτε πολφ μικρζσ οφτε μικρζσ και οι οποίεσ απαςχολοφν λιγότερουσ 

από 250 εργαηομζνουσ και των οποίων ο ετιςιοσ κφκλοσ εργαςιϊν δεν υπερβαίνει τα 50 εκατομμφρια ευρϊ και/ι το 

ςφνολο του ετιςιου ιςολογιςμοφ δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμφρια ευρϊ. 

iii
 Ζχει δθλαδι ωσ κφριο ςκοπό τθν κοινωνικι και επαγγελματικι ζνταξθ ατόμων με αναπθρία ι μειονεκτοφντων 

ατόμων. 

iv
 Σα δικαιολογθτικά και θ κατάταξθ, εάν υπάρχουν, αναφζρονται ςτθν πιςτοποίθςθ. 

v
 Ειδικότερα ωσ μζλοσ ζνωςθσ ι κοινοπραξίασ ι άλλου παρόμοιου κακεςτϊτοσ. 

vi
  Επιςθμαίνεται ότι ςφμφωνα με το δεφτερο εδάφιο του άρκρου 78 “Όςον αφορά τα κριτιρια που ςχετίηονται με τουσ 

τίτλουσ ςπουδών και τα επαγγελματικά προςόντα που ορίηονται ςτθν περίπτωςθ ςτ΄ του Μζρουσ ΙΙ του Παραρτιματοσ ΧΙΙ 

του Προςαρτιματοσ Α΄ ι με τθν ςχετικι επαγγελματικι εμπειρία, οι οικονομικοί φορείσ, μποροφν ωςτόςο να βαςίηονται 

ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων μόνο εάν οι τελευταίοι κα εκτελζςουν τισ εργαςίεσ ι τισ υπθρεςίεσ για τισ οποίεσ 

απαιτοφνται οι ςυγκεκριμζνεσ ικανότθτεσ.” 

vii
 φμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 73 παρ. 3 α, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ είναι δυνατι θ 

κατ' εξαίρεςθ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό  για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ 

δθμόςιασ υγείασ ι προςταςίασ του περιβάλλοντοσ.  

viii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν 

καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008, ς. 42). 

ix
 φμφωνα με άρκρο 73 παρ. 1 (β). τον Κανονιςμό ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) αναφζρεται ωσ “διαφκορά”. 

x
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ φμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ δωροδοκίασ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι 

των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν 

παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΤ του υμβουλίου, τθσ 22ασ Ιουλίου 2003 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54). Περιλαμβάνει επίςθσ τθ διαφκορά 

όπωσ ορίηεται ςτο ν. 3560/2007 (ΦΕΚ 103/Α), «Κφρωςθ και εφαρμογι τθσ Σφμβαςθσ ποινικοφ δικαίου για τθ διαφκορά 

και του Πρόςκετου ς΄ αυτιν Πρωτοκόλλου» (αφορά ςε  προςκικθ κακόςον ςτο ν. Άρκρο 73 παρ. 1 β αναφζρεται θ 

κείμενθ νομοκεςία). 

xi
 Κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθ προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των 

Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48)
  

όπωσ κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) "Κφρωςθ τθσ 

Σφµβαςθσ ςχετικά µε τθν προςταςία των οικονοµικών ςυµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτιτων και των ςυναφών µε 

αυτιν Πρωτοκόλλων. 





                                                                                                                                                                       
xii

 Όπωσ ορίηονται ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο του υμβουλίου, τθσ 13θσ Ιουνίου 2002 για τθν 

καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3). Αυτόσ ο λόγοσ αποκλειςμοφ περιλαμβάνει επίςθσ τθν 

θκικι αυτουργία ι τθν απόπειρα εγκλιματοσ, όπωσ αναφζρονται ςτο άρκρο 4 τθσ εν λόγω απόφαςθσ-πλαίςιο. 

xiii
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 1 τθσ οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του υμβουλίου, τθσ 26θσ 

Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ 

νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 

25.11.2005, ς.15) 
 
που ενςωματϊκθκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόλθψθ και καταςτολι τθσ νομιμοποίθςθσ 

εςόδων από εγκλθματικζσ δραςτθριότθτεσ και τθσ χρθματοδότθςθσ τθσ τρομοκρατίασ και άλλεσ διατάξεισ”. 

xiv
 Όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, τθσ 5θσ 

Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων 

τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, 

ς. 1) θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 215/Α)"Πρόλθψθ και καταπολζμθςθ τθσ 

εμπορίασ ανκρϊπων και προςταςία των κυμάτων αυτισ και άλλεσ διατάξεισ.". 

xv
 Η εν λόγω υποχρζωςθ αφορά ιδίωσ: α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Π.Ε) και προςωπικϊν 

εταιρειϊν (Ο.Ε και Ε.Ε), τουσ διαχειριςτζσ, β) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε), τον Διευκφνοντα φμβουλο 

κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ υμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο τθσ παρ. 1 του άρκρου 73 ) 

xvi
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xvii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xviii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xix
 Οικονομικόσ φορζασ που ζχει αποκλειςτεί με τελεςίδικθ απόφαςθ από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ 

ςφμβαςθσ ι ανάκεςθσ παραχϊρθςθσ δε μπορεί να κάνει χριςθ αυτισ τθσ δυνατότθτασ κατά τθν περίοδο αποκλειςμοφ 

που ορίηεται ςτθν εν λόγω απόφαςθ (άρκρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  

xx
 Λαμβανομζνου υπόψθ του χαρακτιρα των εγκλθμάτων που ζχουν διαπραχκεί (μεμονωμζνα, κατ᾽ εξακολοφκθςθ, 

ςυςτθματικά ...), θ επεξιγθςθ πρζπει να καταδεικνφει τθν επάρκεια των μζτρων που λιφκθκαν.  

xxi
 τθν περίπτωςθ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι Ζλλθνασ πολίτθσ ι ζχει τθν εγκατάςταςι του ςτθν Ελλάδα, οι 

υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ καλφπτουν τόςο τθν κφρια όςο και τθν επικουρικι 

αςφάλιςθ (άρκρο 73 παρ. 2 δεφτερο εδάφιο).  

xxii
 θμειϊνεται ότι, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόςον προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ 

είναι δυνατι θ παρζκκλιςθ από τον υποχρεωτικό αποκλειςμό λόγω ακζτθςθσ υποχρεϊςεων καταβολισ φόρων ι 

αςφαλιςτικϊν ειςφορϊν κατ’ εξαίρεςθ, για επιτακτικοφσ λόγουσ δθμόςιου ςυμφζροντοσ, όπωσ δθμόςιασ υγείασ ι 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ ι/και  όταν ο αποκλειςμόσ κα ιταν ςαφϊσ δυςανάλογοσ, ιδίωσ όταν μόνο μικρά ποςά 

των φόρων ι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ δεν ζχουν καταβλθκεί, ι όταν ο οικονομικόσ φορζασ ενθμερϊκθκε 

ςχετικά με το ακριβζσ ποςό που οφείλεται λόγω ακζτθςθσ των υποχρεϊςεϊν του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι 

ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ ςε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τθ δυνατότθτα να λάβει μζτρα, ςφμφωνα με το 

τελευταίο εδάφιο τθσ παραγράφου 2 του άρκρου 73, πριν από τθν εκπνοι τθσ προκεςμίασ αίτθςθσ ςυμμετοχισ ι ςε 

ανοικτζσ διαδικαςίεσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ  

xxiii
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xxiv
 Όπωσ αναφζρονται για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ ςφναψθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ ςτισ κείμενεσ 

διατάξεισ, ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ  ι ςτο άρκρο 18 παρ. 2 . 

xxv
 . Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό ΕΕΕ 

(Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 





                                                                                                                                                                       
xxvi

  Άρκρο 73 παρ. 5. 

xxvii
 Εφόςον ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ γίνεται αναφορά ςε ςυγκεκριμζνθ διάταξθ, να ςυμπλθρωκεί ανάλογα το ΣΕΤΔ πχ 

άρκρο 68 παρ. 2 ν. 3863/2010 . 

xxviii
 Όπωσ προςδιορίηεται ςτο άρκρο 24 ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ. 

xxix
 Πρβλ άρκρο 48. 

xxx
  Η απόδοςθ όρων είναι ςφμφωνθ με τθν περιπτ. ςτ παρ. 4 του άρκρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονιςμό 

ΕΕΕ (Κανονιςμόσ ΕΕ 2016/7) 

xxxi
 Για ςυμβάςεισ ζργου, θ εκτιμϊμενθ αξία τθσ οποίασ υπερβαίνει το ζνα εκατομμφριο (1.000.000) ευρϊ εκτόσ ΦΠΑ 

(άρκρο 79 παρ. 2). Πρβλ  και άρκρο 375 παρ. 10. 

xxxii
 Όπωσ περιγράφεται ςτο Παράρτθμα XI του Προςαρτιματοσ Α, οι οικονομικοί φορείσ από οριςμζνα κράτθ μζλθ 

οφείλουν να ςυμμορφϊνονται με άλλεσ απαιτιςεισ που κακορίηονται ςτο Παράρτθμα αυτό. 

xxxiii
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxiv
  Μόνον εφόςον επιτρζπεται ςτθ ςχετικι διακιρυξθ ι ςτθν πρόςκλθςθ ι ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ που 

αναφζρονται ςτθν διακιρυξθ.  

xxxv
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvi
 Π.χ αναλογία μεταξφ περιουςιακϊν ςτοιχείων και υποχρεϊςεων  

xxxvii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ πζντε ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ  που 

υπερβαίνει τα πζντε ζτθ. 

xxxviii
 Οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να ηθτοφν ζωσ τρία ζτθ και να επιτρζπουν τθν τεκμθρίωςθ εμπειρίασ που 

υπερβαίνει τα τρία ζτθ. 

xxxix
 Πρζπει να απαρικμοφνται όλοι οι παραλιπτεσ και ο κατάλογοσ πρζπει να περιλαμβάνει τόςο δθμόςιουσ όςο και 

ιδιωτικοφσ πελάτεσ για τα ςχετικά αγακά ι υπθρεςίεσ. 

xl
 Όςον αφορά το τεχνικό προςωπικό ι τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ που δεν ανικουν άμεςα ςτθν επιχείρθςθ του 

οικονομικοφ φορζα, αλλά ςτων οποίων τισ ικανότθτεσ ςτθρίηεται ο οικονομικόσ φορζασ, όπωσ κακορίηεται ςτο μζροσ II, 

ενότθτα Γ, πρζπει να ςυμπλθρϊνονται χωριςτά ζντυπα ΣΕΤΔ. 

xli
 Ο ζλεγχοσ πρόκειται να διενεργείται από τθν ανακζτουςα αρχι ι, εφόςον αυτι ςυναινζςει, εξ ονόματόσ τθσ από 

αρμόδιο επίςθμο οργανιςμό τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο προμθκευτισ ι ο πάροχοσ υπθρεςιϊν. 

xlii
 Επιςθμαίνεται ότι εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει αποφαςίςει να ανακζςει τμιμα τθσ ςφμβαςθσ ςε τρίτουσ υπό 

μορφι υπεργολαβίασ και ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ του υπεργολάβου για τθν εκτζλεςθ του εν λόγω τμιματοσ, τότε κα 

πρζπει να ςυμπλθρωκεί χωριςτό ΣΕΤΔ για τουσ ςχετικοφσ υπεργολάβουσ, βλζπε μζροσ ΙΙ, ενότθτα Γ ανωτζρω.  

xliii
 Διευκρινίςτε ποιο ςτοιχείο αφορά θ απάντθςθ. 

xliv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlv
 Επαναλάβετε όςεσ φορζσ χρειάηεται. 

xlvi
 Πρβλ και άρκρο 1 ν. 4250/2014 





                                                                                                                                                                       
xlvii

 Τπό τθν προχπόκεςθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ ζχει παράςχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ (διαδικτυακι διεφκυνςθ, 

αρχι ι φορζα ζκδοςθσ, επακριβι ςτοιχεία αναφοράσ των εγγράφων) που παρζχουν τθ δυνατότθτα ςτθν ανακζτουςα 

αρχι ι ςτον ανακζτοντα φορζα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα ςτοιχεία αυτά πρζπει να ςυνοδεφονται από τθ ςχετικι 

ςυγκατάκεςθ για τθν εν λόγω πρόςβαςθ.  




