
 
   

   ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ         Δράμα 06/12/2018  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ-ΘΡΑΚΗΣ       Αριθ. πρωτ. Οικ.: 191325/6949 
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

Για την ανάθεση κατόπιν διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση προκήρυξης νέων δρομολογίων που απαιτούνται για την 
μεταφορά μαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης σχολικού έτους 2018-2019 της 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας, συνολικής προϋπολογισθείσας δαπάνης με τα δικαιώματα προαίρεσης 15.440,22 € χωρίς 
το ΦΠΑ. (19.145,87€ με Φ.Π.Α.) 
 
Η Περιφερειακή Ενότητα Δράμας, έχοντας υπόψη: 
1.  Τις διατάξεις του Ν.3852 (ΦΕΚ 87/Α/2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα 
Καλλικράτης», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2. Το ν.4555/19-07-2018 (ΦΕΚ 133 Α’) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - 
Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] - Ρυθμίσεις 
για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία 
άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου 
Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» 
3. Τις διατάξεις του Π.Δ.144/2010 (ΦΕΚ 237/Α/2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης» όπως 
τροποποιήθηκε και ισχύει. 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 7 και του άρθρου 9 του Ν. 4089/2012 (ΦΕΚ 206 Α'/26-10-2012) «Κύρωση της Πράξης Νομοθετικού 
Περιεχομένου «Μεταφορά Μαθητών για το σχολικό έτος 2012-2013 (Α' 171)», μεταφορά αρμοδιότητας στις Περιφέρειες και άλλες διατάξεις». 
5. Τις διατάξεις του άρθρου 14 του Ν.2672/1998 (Α'290) άρθρο 14 «Διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα (τηλεομοιοτυπία - 
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο). 
6. Τις διατάξεις του Ν.3861/2010 (ΦΕΚ 112/Α/2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των 
κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο - Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις». 
7. Τις διατάξεις του Ν.2362/1995 (ΦΕΚ 247/Α/95) «Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως 
τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τα αρθ.21 και 23 του ν.3871/2010 (ΦΕΚ 141/Α/2010). 
8. Τις διατάξεις του Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19/Α/1995) «Περί Προμηθειών του Δημοσίου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 
9. Τις διατάξεις του άρθρου 24 του Ν.2198/1994 (ΦΕΚ 247/Α/1994) «Παρακράτηση φόρου εισοδήματος από Εμπορικές Επιχειρήσεις». 
10. Την ΚΥΑ 50025/19-09-2018 (ΦΕΚ 4217 Β’) «Μεταφορά Μαθητών Δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες»  
11. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 17 του Ν.4286/2014 (ΦΕΚ 194/Α/19-9-2014) «Γενικές διατάξεις για τη δημιουργία συστήματος 
αμοιβών νοσοκομείων - σύσταση και καταστατικό της εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία συστήματος αμοιβών νοσοκομείων ανώνυμη 
εταιρεία» - Προσαρμογή στο Εθνικό Δίκαιο της Οδηγίας 2012/39/ΕΕ της επιτροπής της 26ης Νοεμβρίου 2012 για την τροποποίηση της 
Οδηγίας 2006/17/ΕΚ και λοιπές διατάξεις». 
12. Τις διατάξεις του άρθρου 49 του Ν4274/2014 (ΦΕΚ 147/Α/14-07-2014) "Ρυθμίσεις Ποινικού και Σωφρονιστικού Δικαίου και άλλες 
διατάξεις". 
13. Τις διατάξεις του άρθρου 157 (παρ. β) και του άρθρου 201 (παρ.5) του Ν.4281/2014 (ΦΕΚ 160Α/8-8-2014) «Μέτρα στήριξης και 
ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις». 
14.  Τις διατάξεις του Νόμου 4412/2016 ΦΕΚ 147/Α/08-08-16) «Δημόσιες συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ» όπως τροποποιείται και ισχύει. 
15. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 63 του Νόμου 4415/2016 ΦΕΚ 159/Α/06-09-16) «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη 
διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» οι οποίες ορίζουν ότι «στις περιπτώσεις κατά τις οποίες α) προέκυψαν νέες ανάγκες μετά την 
προκήρυξη των διαγωνισμών, β) υπάρχουν αδιάθετα δρομολόγια για τα οποία είτε δεν υποβλήθηκαν προσφορές, είτε οι υποβληθείσες προσφορές κρίθηκαν 
μη κατάλληλες.... Η Οικονομική Επιτροπή μπορεί με απόφασή της ... να αναθέσει το σχετικό έργο με αιτιολογημένη πράξη της, ακολουθώντας τη διαδικασία της 
διαπραγμάτευσης, χωρίς δημοσίευση προκήρυξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 32 του ν.4412/2016 (Α147), με τους ίδιους ή 
τροποποιημένους όρους, και κατ' εξαίρεση των κείμενων διατάξεων περί έγκρισης της διαδικασίας διαπραγμάτευσης από την ενιαία ανεξάρτητη Αρχή 
Δημοσίων Συμβάσεων...» 
16.  Το Π.Δ.80/2016 (ΦΕΚ 145/Α/2016) «Περί υποχρεώσεων από τους Διατάκτες» 
17.  Κάθε άλλη εν γένει ισχύουσα νομοθετική διάταξη που αφορά, εξειδικεύει και ρυθμίζει τα ανωτέρω. 
18. Το αριθ. 184878/6710/27-11-2018 (ΑΔΑΜ: 18REQ004136255/2018-12-06) πρωτογενές αίτημα για τη μεταφορά των μαθητών 
Περιφερειακής Ενότητας Δράμας για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης  για το σχολικό έτος 2018-2019. 
19.  Τις υπ' αριθ.135/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΟΙ77ΛΒ-7Γ7) ποσού 250.000,00 €, υπ' αριθ.136/15-1-2018 (ΑΔΑ: ΩΑ7Τ7ΛΒ-918) ποσού 450.000,00 
€, Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης για την Μεταφορά Μαθητών σχολικού έτους 2018-2019 οι οποίες εγκρίθηκαν και καταχωρήθηκαν στο 
Βιβλίο Μητρώου Δεσμεύσεων της Υπηρεσίας μας με α/α 1 & 1 αντίστοιχα. 
20.  Τα αριθ.πρωτ. 2962/2018 έγγραφο της Δ/νσης Ανάπτυξης με το οποίο μας διαβιβάσθηκε τα στοιχεία κόστους και οι πίνακες μεταφοράς 
μαθητών των νέων δρομολογίων με ταξί για το σχολικό έτος 2018-2019. 
21.  Την έγκριση προσφυγής στην διαδικασία διαπραγμάτευσης για την ανάθεση των νέων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών Περιφερειακής 
Ενότητας Δράμας για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης, για το σχολικό έτος 2018-2019 σύμφωνα με την αριθ 
1169/πρακτικό 54/29-11-2018 (ΑΔΑ: ΩΘΩΞ7ΛΒ-Κ7Β) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Α.Μ.Θ. που λήφθηκε κατά τη συνεδρίαση 
που έγινε στις 29-11-2018. 

Καλεί 

Όλους τους ενδιαφερόμενους να συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης με κριτήριο τη 
χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά για τα παρακάτω 
δρομολόγια μεταφοράς μαθητών για την υποχρεωτική διεξαγωγή του αντικειμένου της κολύμβησης της 
Π.Ε. Δράμας για το σχολικό έτος 2018-2019 με μισθωμένα Δ.Χ. οχήματα (Λεωφορεία και Μικρά 
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Λεωφορεία).
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΣΕΠ 2018) 
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ΚΗ 
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ΑΠΟ
ΣΤΑ
ΣΗ 

[χλμ
] 

1 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Λ01 Ν 

2ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Νικομηδείας 2) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

1,59 

2 
9ο Δημοτικό 

Σχολείο Δράμας 
13ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Λ02 Ν 
13ο Δημ. Σχ. Δράμας (Εργ. 
Κατ. Αρκαδικού) - 9ο Δη. 
Σχ. Δράμας (Μορκεντάου 
4) - Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

2,73 

3 
7ο Δημοτικό 

Σχολείο Δράμας 
11ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Λ03 Ν 

11ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Αμπελόκηποι) - 7ο Δημ. 
Σχ. Δράμας 
(Αγαθουπόλεως 15) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 46 Λεωφορείο 26,36 2,0 19 1.001,68 

200,34 1.202,02 1490,50 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

3,51 

4 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Λ04 Ν 

14ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Μητροπολίτου Λαυρεντίου 
54) - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 30 Λεωφορείο 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

2,39 

5 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Φωτολίβους 
Δημοτικό Σχολείο 
Αργυρούπολης - 
Σιταγρών 

ΚΟ-Λ05 Ν Φωτολίβος - Σιταγροί - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 25 Λεωφορείο 56,55 2,0 10 1.130,99 

226,20 1.357,19 1682,91 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

19,40 

6 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Αρκαδικού 

ΚΟ-Λ06 Ν 
Δημοτικό Σχολείο 
Αρκαδικού - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 26,36 2,0 10 527,20 

105,44 632,64 784,47 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

3,50 

7 

Δημοτικό 
Σχολείο Καλού 
Αγρού 
Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Αμισού 

ΚΟ-Λ07 Ν 
Δημοτικό Σχολείο Καλού 
Αγρού - Δημοτικό Σχολείο 
Νέας Αμισού - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 23 Λεωφορείο 35,30 2,0 10 706,06 

141,21 847,27 1050,62 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

8,80 

8 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Ξηροποτάμου 

ΚΟ-Λ08 Ν 
Δημοτικό Σχολείο 
Ξηροποτάμου - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 33,12 2,0 10 662,46 

132,49 794,95 985,74 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

8,19 

9 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ01 Ν 

3ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Λεωφόρος Στρατού 63) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 45 MiniBus 18,15 2,0 27 980,28 

196,06 1.176,34 1458,66 
Δ 1 

Νέο 
δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

2,09 
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1010 15ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ02 Ν 

15ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Παρμενίωνος Τέρμα) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 40 MiniBus 18,15 2,0 18 653,52 

130,70 784,22 972,44 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

1,94 

11 9ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ03 Ν 

9ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Μορκεντάου 4) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

1,56 

12 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ04 Ν 

6ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Κομνηνών 34) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 15 MiniBus 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

1,91 

13 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ05 Ν 

16ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Κομνηνοί) - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 16 MiniBus 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 
Δ 1 

Νέο 
δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

3,42 

14 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ06 Ν 

1ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Αδριανουπόλεως 68) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 35 MiniBus 18,15 2,0 18 653,52 

130,70 784,22 972,44 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 21-01-

2019] 

1,56 

15 

1ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 
2ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 
3ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 

ΚΟ-Μ07 Ν Προσοτσάνη - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 28 MiniBus 31,72 2,0 20 1.268,93 

253,79 1.522,72 1888,17 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

16,6 

16 12ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ08 Ν 

12ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Μητροπολίτου 
Χρυσοστόμου 1) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 30 MiniBus 18,15 2,0 20 726,13 

145,23 871,36 1080,48 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

1,05 

17 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Πετρούσας 

ΚΟ-Μ09 Ν Πετρούσα - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 28,69 2,0 10 573,72 

114,74 688,46 853,70 
Δ 1 

Νέο 
δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

13,6 

18 Δημοτικό 
Σχολείο Χωριστής ΚΟ-Μ10 Ν Χωριστή - Κολυμβητήριο 

Δράμας 
Κολυμβητήριο 

Δράμας 18 MiniBus 18,87 2,0 10 377,47 
75,49 452,96 561,68 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

8,4 

19 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Μαυροβάτου - 
Νέας Σεβάστειας 
10ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Μ11 Ν 
Νέα Σεβάστεια - 10ο Δημ. 
Σχ. Δράμας (Παπαφλέσσα 
10)  - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 20 MiniBus 18,15 2,0 10 363,07 

72,61 435,68 540,25 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

4,96 

20 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ12 Ν 

2ο Δημ. Σχ. Δράμας 
(Νικομηδείας 2) - 
Κολυμβητήριο Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 19 MiniBus 18,15 2,0 10 363,07 

72,61 435,68 540,25 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

1,55 

21 
Δημοτικό 

Σχολείο Αδριανής 
- Νικηφόρου 

ΚΟ-Μ13 Ν Αδριανή - Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 23,75 2,0 10 475,03 

95,01 570,04 706,84 

Δ 1 
Νέο 

δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 

12 

ΣΥΝΟΛΑ 12.866,85€ 
 2.573,37€ 15.440,22€ 19.145,87€     
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1.  ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
Δικαίωμα συμμετοχής στον διαγωνισμό έχουν: 
 α. Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, ημεδαπά ή αλλοδαπά,  
β. Ενώσεις μεταφορέων, που υποβάλλουν κοινή προσφορά,  
γ. Συνεταιρισμοί, δ. Κοινοπραξίες, 
με αντικείμενο δραστηριότητας τη μεταφορά προσώπων και την προϋπόθεση ότι καλύπτουν τις νόμιμες προϋποθέσεις για την 
εκτέλεση αυτού του έργου. 
Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά. 
Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση εφόσον η λήψη ορισμένης 
νομικής μορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύμβασης. 

2.  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η προθεσμία υποβολής προσφορών ανέρχεται σε ΔΩΔΕΚΑ (12) ΗΜΕΡΕΣ εργάσιμες από την ημερομηνία δημοσίευσης (ανάρτησης 
της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (Κ Η ΜΔ Η Σ)(www.eprocurement.gov.gr) 

Η ημερομηνία ανάρτησης της παρούσας στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) 
(www.eprocurement.gov.gr) είναι η 06-12-2018. 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλουν τις προσφορές τους σε κλειστό φάκελο στον οποίο θα αναγράφονται τα ακόλουθα: 
α) Η φράση «ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΤΗΣ 18-12-2018 ΓΙΑ ΤΑ ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ 
Π.Ε. ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-
2019». 
β) Αναθέτουσα αρχή: Π.Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ - Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- 
ΤΜΗΜΑΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
γ) Ο αριθμός της πρόσκλησης: αριθμ.πρωτ: 191325/6949/06-12-2018 
δ) Η ημερομηνία διενέργειας διαπραγμάτευσης: ημέρα Τρίτη  18-12-2018 και ώρα: 09:00 πμ  
ε) Τα στοιχεία του ενδιαφερομένου (διεύθυνση ,αριθμό τηλεφώνου, φαξ) 

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν την προσφορά τους είτε καταθέτοντας την αυτοπροσώπως είτε αποστέλλοντάς την ταχυδρομικά με 
συστημένη επιστολή ή ιδιωτικό ταχυδρομείο  καθημερινά από τις 8.00 έως 15.00 μ.μ στο Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης 
Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. (Περιφερειακής Ενότητας Δράμας), 3ος όροφος, γραφείο 325, Τέρμα 1ης Ιουλίου, Τ.Κ. 66133 
Δράμα, και έως την Τρίτη 18-12-2018 και ώρα: 09.00μ.μ. πρωτοκολλημένη από τη Γραμματεία της Δ/νσης (γραφείο 305)  
Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής, οι προσφορές παραλαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη όμως προϋπόθεση 
ότι θα περιέρχονται στην Π.Α.Μ.Θ - Π.Ε. Δράμας το αργότερο μέχρι την ημερομηνία και ώρα όπως ορίζονται παραπάνω. 
Η Αναθέτουσα Αρχή ουδεμία ευθύνη φέρει για τη μη εμπρόθεσμη παραλαβή της προσφοράς ή για το περιεχόμενο των φακέλων που 
τη συνοδεύουν. 
Προσφορές που κατατίθενται με οποιοδήποτε τρόπο μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και επιστρέφονται 
από την Υπηρεσία που διενεργεί την διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς να αποσφραγιστούν. 
 
3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΦΑΚΕΛΟΥ 

Στον κυρίως φάκελο τοποθετούνται τα εξής δικαιολογητικά 

1) Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) στο διαγωνισμό κατά το αρ. 79 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α' 147). Το 
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη Δήλωση (ΤΕΥΔ) υποβάλλεται από τον προσφέροντα. Το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνη 
Δήλωση (ΤΕΥΔ) θα πρέπει να είναι σύμφωνο με τους όρους του άρθρου 79 του Ν. 4412/2016 και το υπόδειγμα ΙΙI της παρούσας. 

- Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι νομικό πρόσωπο το ΤΕΥΔ υποβάλλουν: 
α) οι Διαχειριστές όταν το νομικό πρόσωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε ή Ε.Π.Ε. 
β) ο Πρόεδρος του Δ.Σ. και ο Διευθύνων Σύμβουλος όταν το νομικό πρόσωπο είναι Α.Ε. 
γ) σε κάθε άλλη περίπτωση νομικού προσώπου οι νόμιμοι εκπρόσωποί του. 
δ) Όταν ο προσφέρων είναι συνεταιρισμός η ως άνω υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται από τον Πρόεδρο του συνεταιρισμού. 
ε) Όταν ο προσφέρων είναι ένωση προμηθευτών - κοινοπραξία, η ως άνω δήλωση αφορά κάθε μέλος, που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

ΠΡΟΣΟΧΗ: Το ΤΕΥΔ υποβάλλεται από τον Πρόεδρο ή Διαχειριστή μόνο στην περίπτωση που υπάρχει εξουσιοδότηση με πρακτικό του 
Διοικητικού συμβουλίου. Σε διαφορετική περίπτωση το υπογράφουν όλα τα μέλη του Δ.Σ. 

2) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α’75), (του φυσικού προσώπου που υποβάλλει την προσφορά ή 
του νόμιμου εκπροσώπου του νομικού προσώπου), στην οποία αναγράφονται τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης στην οποία 
συμμετέχουν και να δηλώνεται ότι: 

i. κατά την κατάρτιση της προσφοράς τους έχουν λάβει υπόψη τους όρους της παρούσας πρόσκλησης. 
ii ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή  
iii. πληρούνται όλοι οι όροι της διαπραγμάτευσης και τους αποδέχονται πλήρως, καθώς και ότι παραιτούνται από οποιοδήποτε 
δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως της αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισμού ή της 
υπαναχώρησης της Αναθέτουσας Αρχής ή της κρίσης της Επιτροπής κατακύρωσης του διαγωνισμού, όπως και για κάθε λόγο 
δημοσίου συμφέροντος. 
iv. θα προσκομίσουν τα αντίστοιχα πιστοποιητικά και έγγραφα όταν τους ζητηθούν προκειμένου να αποδείξουν την ακρίβεια των 
δηλωθέντων.  
ν. Δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη κοινή απόφαση των Αρμόδιων Υπουργών, 
σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. 
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(Εάν η ποινή του αποκλεισμού επιβλήθηκε για ορισμένο χρόνο, το στοιχείο τούτο λαμβάνεται υπόψη για την απόρριψη της προσφοράς μόνο για το 
χρονικό αυτό διάστημα)  
vi. Δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης 
vii. Τα στοιχεία του Ε.Δ.Χ. οχήματος που θα χρησιμοποιηθεί για την εκτέλεση του δρομολογίου όπως: ο αριθμός κυκλοφορίας και ο 

αριθμός των θέσεων αυτών σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας τους και ότι θα προσκομισθούν για την υπογραφή της σύμβασης 
τα παρακάτω έγγραφα σε ισχύ: 
•    Άδεια κυκλοφορίας του οχήματος 
• Άδεια οδήγησης 
•  Δελτίο τεχνικού ελέγχου οχήματος από δημόσιο ή ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο. 
•  Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 
•  Ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου 

viii. Η προσφορά ισχύει επί εκατό ν ογδόντα (180) ημέρες από την επόμενη της διενέργειας της διαπραγμάτευσης. 
ix.  Ότι υπάρχουν διαθέσιμα ανάλογα οχήματα ως εφεδρικά σε περίπτωση που το όχημα που θα εκτελεί την μεταφορά μαθητών 

παρουσιάσει οποιοδήποτε πρόβλημα, αναφέροντας τους αριθμούς κυκλοφορίας τους και ότι υπάρχει ικανοποιητικό επίπεδο 
εμπειρίας εκτέλεσης του έργου μεταφοράς μαθητών αναφέροντας τους φορείς στους οποίους έχει παράσχει την υπηρεσία. 

3) Υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α'75), του ιδιοκτήτη του οχήματος, θεωρημένη για το γνήσιο της 
υπογραφής, που να δηλώνει ότι παραχωρεί το όχημά του στον υποψήφιο ανάδοχο για τη μεταφορά μαθητών για όλη τη διάρκεια της 
σύμβασης και μέχρι την πλήρη εκτέλεσή της (η Υ/Δ υποβάλλεται σε περίπτωση που το μεταφορικό μέσο δεν είναι στο όνομα 
της εταιρείας ή του φυσικού προσώπου που συμμετέχει στην διαδικασία διαπραγμάτευσης) 

4) Νομιμοποιητικά έγγραφα απ’ όπου να προκύπτει το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος της εταιρείας  

Όταν ο προσφέρων είναι ένωση μεταφορέων - κοινοπραξία και δεν έχει νομική μορφή, οι ως άνω δηλώσεις να υποβληθούν για κάθε 
μέλος που συμμετέχει στην Ένωση ή Κοινοπραξία. 

4.  ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ 
Η Οικονομική προσφορά θα τοποθετηθεί σε ξεχωριστό σφραγισμένο φάκελο εντός του κυρίως φακέλου με την ένδειξη 
«ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και θα είναι συμπληρωμένη όπως το συνημμένο ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσης). 
Προσφορές μπορούν να υποβληθούν για ένα ή περισσότερα δρομολόγια ή και για το σύνολο των δρομολογίων  
Η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο θα πρέπει να δίνεται σε Ευρώ μετά την εφαρμογή της έκπτωσης στην προϋπολογισθείσα τιμή 
Η προσφερόμενη τιμή ανά δρομολόγιο να μην υπερβαίνει την προϋπολογισθείσα δαπάνη χωρίς φπα του αντίστοιχου δρομολογίου 
του πίνακα. 
Η προσφερόμενη τιμή είναι δεσμευτική για τον ανάδοχο μέχρι την ολοκλήρωση του έργου μεταφοράς μαθητών για το σχολικό έτος 
2018-2019. 
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση μεταφορέων - κοινοπραξία, η προσφορά υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους 
τους μεταφορείς, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να 
προσδιορίζεται η έκταση και το είδος συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης μεταφορέων. 

5.  ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
Η επιτροπή αξιολόγησης των αποτελεσμάτων των διαδικασιών διαπραγμάτευσης,( που είναι αυτή η οποία  συγκροτήθηκε  για το έτος 
2018 με την με αρ. 105/πρακτικό 4/05-01-2018 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής ΠΑΜΘ (επιτροπή Αξιολόγησης διαγωνισμών)  
και η αρμόδια επιτροπή αξιολόγησης ενστάσεων (επιτροπή ενστάσεων - προσφυγών των διαγωνισμών) σύμφωνα με το άρθρο 221 
του Ν.4412/2016), προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης των προσφορών και διαπραγμάτευσης στις 18-12-2018, 
ώρα 09:00π.μ. Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος, μονογράφονται, σφραγίζονται όλα τα δικαιολογητικά ανά φύλλο και κατόπιν η 
επιτροπή προβαίνει στον έλεγχό τους. Στη συνέχεια αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές 
κρίθηκαν αποδεκτές, μονογράφονται, σφραγίζονται από την επιτροπή ανά φύλλο και γράφονται οι προσφερόμενες τιμές σε πίνακα. 
Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται, 
μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης. 
Στα πλαίσια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην διαπραγμάτευση επί των 
οικονομικών προσφορών, μεταξύ των συνυποψήφιων στο ίδιο δρομολόγιο, για βελτίωση και επίτευξη συμφέρουσας τιμής. 
Τελικός ανάδοχος θα αναδειχθεί ο προσφέρων την χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) μετά την 
διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους ανώτερης βίας (π.χ. βλάβη - 
ΚΗΜΔΗΣ, απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα τρεις ημέρες μετά από την αρχική ημερομηνία 
αποσφράγισης. Αν η ημέρα αυτή είναι αργία, ο Διαγωνισμός αναβάλλεται για την πρώτη επόμενη εργάσιμη ημέρα και την ίδια ώρα. 
Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με τηλεομοιοτυπία ή μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου όλους τους 
Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης. Σε περίπτωση που το κώλυμα υφίσταται και κατά τη 
νέα ημέρα και ώρα, η ως άνω διαδικασία επαναλαμβάνεται. Η ως άνω αναφερόμενη αναβολή αποσφράγισης προσφορών, δεν 
συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αντίστοιχη παράταση της προθεσμίας κατάθεσης προσφορών. 

6. ΕΥΘΥΝΕΣ - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ - ΠΟΙΝΙΚΕΣ ΡΗΤΡΕΣ - ΚΥΡΩΣΕΙΣ 
1. Θα λαμβάνεται μέριμνα για την καλύτερη εξυπηρέτηση μαθητών. 
2. Το μεταφορικό μέσο λεωφορείο, Δ.Χ. επιβατικό θα παραλαμβάνει τους μαθητές από τα καθορισμένα μέρη. Σε περίπτωση που 

προσωρινά ή και οριστικά αυτό δεν είναι δυνατό, ο ανάδοχος οφείλει να ενημερώσει την Αναθέτουσα Αρχή και τους γονείς και 
να ορισθεί νέο σημείο επιβίβασης και αποβίβασης. 

3. Ο χρόνος αναμονής των μαθητών στο σημείο επιβίβασης θα είναι ο ελάχιστα δυνατός και ο ανάδοχος πρέπει να δώσει 
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ιδιαίτερη προσοχή στην ακρίβεια της τήρησης του ωραρίου, γιατί από αυτήν εξαρτάται η έγκαιρη έναρξη των μαθημάτων και η 
ασφαλής και απρόσκοπτη μεταφορά των μαθητών. 

4. Δεν θα επιβιβάζονται ξένα, προς τη σχολική κοινότητα, άτομα. 
5. Δεν επιτρέπεται ο συνδυασμός εκτέλεσης άνω του ενός δρομολογίου ταυτόχρονα. 
6. Τα λεωφορεία θα αναγράφουν υποχρεωτικά σε πινακίδες που θα προσαρτώνται στο μπροστινό και στο πίσω μέρος του 

αυτοκινήτου τη λέξη «ΣΧΟΛΙΚΟ». 
7. Όλα τα οχήματα που θα χρησιμοποιούνται για τη μεταφορά των μαθητών, θα φέρουν οπωσδήποτε ζώνες ασφαλείας, ειδικότερα 

τα λεωφορεία που θα μεταφέρουν τους μαθητές, πρέπει να παρέχουν αυξημένη ασφάλεια με ζώνες ασφαλείας (βάση της υπ' 
αριθμ. Α-ΟΙΚ. 61368/6146 Υ.Α. (Φ.Ε.Κ Β' 1894/22-12-04), από την έναρξη ισχύος της οποίας (01-03-2005) καταργείται η υπ' 
αριθμ. ΣΤ/31333/1977 (Β 3) και η αριθμ. Α-ΟΙΚ 51870/4503/09-09-2004 (Β ' 1442) απόφαση του Υπουργού Μεταφορών και 
Επικοινωνιών με θέμα «Διατάξεις περί εφοδιασμού δια ζωνών ασφαλείας αυτοκινήτων που μεταφέρουν μαθητές και νήπια», 
εκτός και αν η εν λόγω απόφαση τροποποιηθεί, οπότε θα ισχύει ότι θα καθορίζει η τροποποίησή της και θα κινούνται σύμφωνα 
με τις διατάξεις του Κ.Ο.Κ. 

8. Ο ανάδοχος ή οι ανάδοχοι του έργου της μεταφοράς των μαθητών, πρέπει να εφαρμόζουν πιστά τις σχετικές διατάξεις για την 
ασφάλεια των μεταφερόμενων μαθητών. 

9. Οι οδηγοί που θα μεταφέρουν μαθητές να είναι συνεργάσιμοι, να συμπεριφέρνονται με ευγένεια στους μαθητές και θα 
πειθαρχούν στις υποδείξεις των Διευθυντών των σχολικών μονάδων ή των αναπληρωτών τους, θα είναι υγιείς και η 
συμπεριφορά τους, προς τη σχολική κοινότητα, θα είναι η αρμόζουσα, από κάθε άποψη. 

10. Οι οδηγοί των οχημάτων πρέπει, κατά τη μεταφορά, να λάβουν υπόψη τους τις ιδιαιτερότητες, που προκύπτουν από την 
συνήθη ηλικία των μαθητών (5-18 ετών) και να αντιμετωπίζουν ανάλογα τυχόν εμφανιζόμενα θέματα. Προβλήματα που τυχόν 
δημιουργούνται από συμπεριφορά μαθητών και επισημαίνονται από τον υπεύθυνο μεταφοράς, θα πρέπει να γίνονται γνωστά 
στην Αναθέτουσα Αρχή και στη Διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας, ώστε να γίνονται οι απαραίτητες συστάσεις και να 
αποφεύγονται περιπτώσεις, που μπορούν να διαταράξουν τις καλές σχέσεις σχολείου - μαθητών - υπεύθυνων μεταφοράς. 

11. Οι οδηγοί και οι συνοδοί που χρησιμοποιούνται από τους αναδόχους, όπου αυτό προβλέπεται από το δρομολόγιο, οφείλουν 
είναι ενήλικα άτομα που η φυσική τους κατάσταση και η κατάσταση της υγείας τους, τους επιτρέπουν να ασκήσουν τα 
καθήκοντα του συνοδού. Επίσης, οφείλουν να μη έχουν καταδικαστεί για αδικήματα ασυμβίβαστα με τον ρόλο τους. Οι οδηγοί 
και οι συνοδοί θα πρέπει να προσκομίσουν τα προβλεπόμενα στο άρθρο 10 της ΚΥΑ50025/26-09-2018. Σε περίπτωση που σε 
δρομολόγιο του τμήματος ή των τμημάτων για τα οποία υπογράφεται η σύμβαση προβλέπονται συνοδοί, για κάθε έναν από 
αυτούς, ο ανάδοχος οφείλει να προσκομίσει τα παρακάτω δικαιολογητικά για κάθε ένα συνοδό: 

•  Αντίγραφο ποινικού μητρώου γενικής χρήσης. 
•  Πιστοποιητικό υγείας, βάσει όσων αναφέρει η Υπουργική Απόφαση 35797 (ΦΕΚ Β' 1199/114-2012), άρθρο 1, όπου θα 

βεβαιώνεται ότι ο κάτοχός του υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις και δε βρέθηκε να πάσχει από μεταδοτικό ή άλλο νόσημα μη 
συμβατό με την απασχόλησή του. 

•  Οποιοδήποτε έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ο ΑΦΜ του εργαζομένου και τα ακριβή στοιχεία της μόνιμης κατοικίας του. 
•  Σε περίπτωση που από την κατάσταση των μεταφερομένων μαθητών ΑΜΕΑ προκύπτει ανάγκη ειδικής εμπειρίας απαιτείται 

βιογραφικό σημείωμα από το οποίο να προκύπτει εμπειρία σε αντίστοιχη ή παρόμοια εργασία (π.χ. συνοδός ΑΜΕΑ, βοηθητικό 
προσωπικό σε ΑΜΕΑ κ.λ.π. ή να είναι γονέας ΑΜΕΑ). 

12.  Κάθε λεωφορείο ή άλλο όχημα, κύριο ή εφεδρικό, που θα χρησιμοποιείται από τον ανάδοχο για το έργο της μεταφοράς, πρέπει 
να έχει πλήρη ασφαλιστική κάλυψη όλων των επιβαινόντων για ατυχήματα και υλικές ζημίες, όπως επίσης και την κατά νόμο 
ασφαλιστική κάλυψη για αστική ευθύνη έναντι τρίτων και για υλικές ζημίες. Η διάρκεια των ανωτέρω ασφαλίσεων πρέπει να 
καλύπτει τον συμβατικό χρόνο της σύμβασης μεταφοράς. Τα ασφαλιστήρια συμβόλαια καλύπτουν υποχρεωτικά επιβαίνοντες 
και τρίτους καθ' όλη τη διάρκεια της σύμβασης. Έκαστος ανάδοχος εγγυάται ότι όλα τα λεωφορεία και τα λοιπά οχήματα, που 
θα χρησιμοποιήσει, θα έχουν τουλάχιστον την προβλεπόμενη από τον νόμο ελάχιστη ασφαλιστική κάλυψη για σωματικές 
βλάβες επιβαινόντων και τρίτων και για υλικές ζημίες τρίτων. 

13. Την ευθύνη των μαθητών και μαθητριών από τη στιγμή της παραλαβής για επιβίβασή τους στο μεταφορικό μέσο, μέχρι την 
αποβίβαση για παράδοσή τους στα συμφωνημένα σημεία- στάσεις, έχει ο οδηγός και ο/η συνοδός του οχήματος. 

14. Έκαστος ανάδοχος ευθύνεται για τους μαθητές και μαθήτριες, ποινικά και αστικά, για τυχόν τραυματισμούς, όσο αυτοί 
βρίσκονται μέσα στα λεωφορεία και λοιπά οχήματα, αλλά και κατά την επιβίβαση και αποβίβασή τους. 

15. Οι ανάδοχοι θα είναι υπεύθυνοι για την ασφάλεια των επιβαινόντων μαθητών και θα πρέπει να εφαρμόζουν όλα όσα ορίζονται, 
από το νόμο, για τις κείμενες ασφαλιστικές καλύψεις. 

16. Σε περίπτωση που κάποιος από τους αναδόχους αδυνατεί να εκτελέσει το δρομολόγιο για οποιαδήποτε λόγο, για το οποίο έχει 
υπογράψει σύμβαση, για μερικές μέρες ή και για ολόκληρη τη σχολική χρονιά, τότε αυτός είναι υποχρεωμένος να ενημερώσει 
την Αναθέτουσα Αρχή, τον Διευθυντή της σχολικής μονάδας και, όπως επίσης και τους γονείς των μαθητών που μεταφέρει. Η 
ειδοποίηση αυτή δεν απαλλάσσει τον ανάδοχο από της προβλεπόμενες από την σύμβαση κυρώσεις. 

17. Τα οχήματα που θα χρησιμοποιήσουν οι μεταφορείς θα πρέπει να περνούν από τον προβλεπόμενο τεχνικό έλεγχο οχημάτων 
σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 

18. Απαγορεύεται η, με οποιοδήποτε τρόπο, μεταβίβαση ή εκχώρηση, εν όλω ή εν μέρει, δρομολογίων από τον ανάδοχο σε άλλο 
πρόσωπο, η μεταφορά άλλων επιβατών μαζί με τους μαθητές καθώς και η απαίτηση καταβολής εισιτηρίου από τους 
μεταφερόμενους μαθητές. 

19.  Η μη τήρηση των προϋποθέσεων, τόσο του παρόντος άρθρου, όσο και των άλλων άρθρων της διακήρυξης, επισύρει τις 
προβλεπόμενες διοικητικές ή και ποινικές κυρώσεις, καθώς και την κίνηση της διαδικασίας καταγγελίας της συμβάσεως και των 
συνεπειών που απορρέουν εξ αυτής. 

20.  Ο ανάδοχος είναι ο μόνος υπεύθυνος, απέναντι στο Νόμο και την Αναθέτουσα Αρχή, για την τήρηση των παραπάνω όρων και 
αυτός θα φέρει αποκλειστικά και μόνο τυχόν ευθύνες. 

21.  Αν αποδεδειγμένα δεν τηρηθούν οι συμβατικοί όροι από τον ανάδοχο, τότε η αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλει 
μονομερώς στον ανάδοχο ποινική ρήτρα, η οποία ισοδυναμεί τουλάχιστον με το ήμισυ του ημερησίου κόστους του 
δρομολογίου, στο οποίο εμφανίστηκε η παράβαση. Η βαρύτητα της παράβασης των όρων θα καθορίσει και το τελικό ύψος της 
ποινικής ρήτρας. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παραβάσεις: 

•  Χρησιμοποίηση ακατάλληλου λεωφορείου ή άλλου οχήματος σε αντικατάσταση, δικαιολογημένη ή μη, εγκεκριμένου οχήματος 
ή όταν δεν διαθέτουν θέσεις τα οχήματα για όλους τους μαθητές. 

•  Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στην αφετηρία του ή/και στο σχολείο το πρωί. 
•  Αδικαιολόγητη καθυστέρηση άφιξης λεωφορείου ή άλλου οχήματος στο σχολείο για την επιστροφή των μαθητών, το μεσημέρι ή 

το απόγευμα. 
•  Μη τήρηση της συγκεκριμένης διαδρομής του λεωφορείου ή άλλου οχήματος και των στάσεων, εκτός από τεκμηριωμένες 
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περιπτώσεις ανωτέρας βίας. 
• Απαράδεκτη συμπεριφορά του οδηγού ή συνοδού στους μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. 
• Απουσία συνοδού από τη διαδρομή. 
• Μεταφορά προσώπων, που δεν δικαιούνται να μεταφερθούν. 

22. Σε περίπτωση επανειλημμένης παράβασης των όρων της σύμβασης, ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος, με απόφαση του 
αρμόδιου οργάνου της αναθέτουσας αρχής και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

23. Σε περίπτωση που ο ανάδοχος δεν πραγματοποιήσει δρομολόγιο αδικαιολογήτως, τότε πέραν της μη απόδοσης σε αυτόν του 
κόστους του δρομολογίου, επιβαρύνεται με το σύνολο των εξόδων που θα πραγματοποιήσει η Περιφέρεια για την αναπλήρωση 
του δρομολογίου και ως ποινική ρήτρα επιβάλλεται σε αυτόν τουλάχιστον το ήμισυ του κόστους του δρομολογίου. Σε 
περίπτωση που η μη πραγματοποίηση αδικαιολογήτως περισσοτέρων από πέντε (5) δρομολογίων του τμήματος συνολικά ο 
ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος με απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου και η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης 
καταπίπτει υπέρ της Περιφέρειας. 

24. Η είσπραξη των προστίμων γίνεται με παρακράτηση από τα οφειλόμενα στον ανάδοχο ή, σε περίπτωση ανεπάρκειας ή 
έλλειψης αυτού, με ισόποση κατάπτωση της εγγύησης καλής εκτέλεσης, εφόσον ο ανάδοχος δεν καταθέσει το απαιτούμενο 
ποσό. 

25. Σε περίπτωση ένωσης μεταφορέων, το πρόστιμο και οι τόκοι επιβάλλονται αναλογικά σε όλα τα μέλη της ένωσης. 

7. ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ 
Οι ανάδοχοι υποχρεούνται να προσκομίσουν κατά την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης 
ποσού που θα αντιστοιχεί στο 5% επί της συμβατικής αξίας χωρίς  φπα., καθώς και των δικαιολογητικών που θα ζητηθούν 
από την Υπηρεσία. Σε περίπτωση μη προσκόμισης κάποιου/ων δικαιολογητικών, εντός χρονικού διαστήματος που θα τους 
κοινοποιηθεί εγγράφως, αποκλείονται από τη διαδικασία  και την θέση του/των καλείται ο αμέσως επόμενος. 
Οι συμβάσεις που θα υπογραφούν με τους αναδόχους μεταφορείς θα έχουν ισχύ μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους 2018-2019. 
Η Π.Α.Μ.Θ. - Π.Ε. Δράμας, με μονομερή απόφαση του αρμόδιου οργάνου, μπορεί να προβαίνει στην κατάργηση, συγχώνευση ή 
επέκταση των δρομολογίων, όταν αυτό είναι αναγκαίο. Ο ανάδοχος παραιτείται από κάθε αξίωση αποζημίωσης σε περίπτωση 
κατάργησης ή σύμπτυξης των δρομολογίων. 

Η παρούσα θα αναρτηθεί: 
•  στον πίνακα ανακοινώσεων της Π.Ε. Δράμας 
•  στην ιστοσελίδα της Π.Ε. Δράμας http://www.pedramas.eu 
•  στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Αν. Μακεδονίας-Θράκηςwww.pamth.gov.gr 
•  στο πρόγραμμα ΔΙΑΥΓΕΙΑ, 
•  στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων - ΚΗΜΔΗΣ 

Πληροφορίες και τυχόν διευκρινήσεις παρέχονται από το Τμήμα Προμηθειών της Διεύθυνσης Διοικητικού - Οικονομικού της Π.Α.Μ.Θ. 
(Π.Ε. Δράμας) κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στα τηλ: 25213-51325. 

Συνημμένα: 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I : Έντυπο Οικονομικής προσφοράς 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: Υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ III:  ΤΕΥΔ 

 
 

Μ.Ε.Π. 
Ο Περιφερειακός Σύμβουλος της ΠΕ Δράμας  

αρμόδιος για θέματα της Γενικής Διεύθυνσης Εσωτερικής Λειτουργίας 

Λιθηρόπουλος Χρήστος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 
ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ & ΜΙΚΡΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ  Ν. ΔΡΑΜΑΣ - ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟ 

 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΤΙΜΗ ΚΑΥΣΙΜΟΥ: ΣΕΠ 2018) 
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ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

[Κ.Υ.Α.] ΜΕ 
ΣΥΝΟΔΟ 

ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ  

ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕ
ΝΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ 

ΤΙΜΗ 
ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟΥ 

ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ 
ΜΑΤΑ ΤΗΝ 
ΕΚΠΤΩΣΗ 

1 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Λ01 

2ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Νικομηδείας 2) 
- Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 0 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

21,70 

   

2 
9ο Δημοτικό 

Σχολείο Δράμας 
13ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Λ02 

13ο Δημ. Σχ. 
Δράμας (Εργ. 
Κατ. Αρκαδικού) 
- 9ο Δη. Σχ. 
Δράμας 
(Μορκεντάου 4) 
- Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 0 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

9,30 

   

3 
7ο Δημοτικό 

Σχολείο Δράμας 
11ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Λ03 

11ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Αμπελόκηποι) - 
7ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Αγαθουπόλεως 
15) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 46 Λεωφορείο 0 26,36 2,0 19 1.001,68 

200,34 1.202,02 1490,50 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

16,20 

   

4 14ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Λ04 

14ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Μητροπολίτου 
Λαυρεντίου 54) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 30 Λεωφορείο 0 26,36 2,0 9 474,48 

94,90 569,38 706,03 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

18,90 

   

5 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Φωτολίβους 
Δημοτικό 
Σχολείο 
Αργυρούπολης - 
Σιταγρών 

ΚΟ-Λ05 
Φωτολίβος - 
Σιταγροί - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 25 Λεωφορείο 0 56,55 2,0 10 1.130,99 

226,20 1.357,19 1682,91 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

9,99 

   

6 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Αρκαδικού 

ΚΟ-Λ06 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Αρκαδικού - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 0 26,36 2,0 10 527,20 

105,44 632,64 784,47 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

9,20 

   

7 

Δημοτικό 
Σχολείο Καλού 
Αγρού 
Δημοτικό 
Σχολείο Νέας 
Αμισού 

ΚΟ-Λ07 

Δημοτικό 
Σχολείο Καλού 
Αγρού - 
Δημοτικό 
Σχολείο Νέας 
Αμισού - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 23 Λεωφορείο 0 35,30 2,0 10 706,06 

141,21 847,27 1050,62 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

3,78 
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8 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Ξηροποτάμου 

ΚΟ-Λ08 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Ξηροποτάμου - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 22 Λεωφορείο 0 33,12 2,0 10 662,46 

132,49 794,95 985,74 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

3,78 

   

9 3ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ01 

3ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Λεωφόρος 
Στρατού 63) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 45 MiniBus 0 18,15 2,0 27 980,28 

196,06 1.176,34 1458,66 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

9,79 

   

10 15ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ02 

15ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Παρμενίωνος 
Τέρμα) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 40 MiniBus 0 18,15 2,0 18 653,52 

130,70 784,22 972,44 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

6,47 

   

11 9ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ03 

9ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Μορκεντάου 4) 
- Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 0 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

1,97 

   

12 6ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ04 

6ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Κομνηνών 34) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 15 MiniBus 0 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

3,33 

   

13 16ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ05 

16ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Κομνηνοί) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 16 MiniBus 0 18,15 2,0 9 326,76 

65,35 392,11 486,22 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

5,59 

   

14 1ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ06 

1ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Αδριανουπόλε
ως 68) - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 35 MiniBus 0 18,15 2,0 18 653,52 

130,70 784,22 972,44 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 21-01-
2019] 

7,95 

   

15 

1ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 
2ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 
3ο Δημοτικό 
Σχολείο 
Προσοτσάνης 

ΚΟ-Μ07 
Προσοτσάνη - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 28 MiniBus 0 31,72 2,0 20 1.268,93 

253,79 1.522,72 1888,17 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

8,69 

   

16 12ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ08 

12ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Μητροπολίτου 
Χρυσοστόμου 1) 
- Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 30 MiniBus 0 18,15 2,0 20 726,13 

145,23 871,36 1080,48 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

10,20 

   

17 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Πετρούσας 

ΚΟ-Μ09 
Πετρούσα - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 0 28,69 2,0 10 573,72 

114,74 688,46 853,70 
Δ 1 

Νέο δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 
 

   

18 
Δημοτικό 

Σχολείο 
Χωριστής 

ΚΟ-Μ10 
Χωριστή - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 18 MiniBus 0 18,87 2,0 10 377,47 

75,49 452,96 561,68 
Δ 1 

Νέο δρομολόγιο 
[από 25-03-

2019] 
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19 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Μαυροβάτου - 
Νέας 
Σεβάστειας 
10ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας 

ΚΟ-Μ11 

Νέα Σεβάστεια - 
10ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Παπαφλέσσα 
10)  - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 20 MiniBus 0 18,15 2,0 10 363,07 

72,61 435,68 540,25 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

 

   

20 2ο Δημοτικό 
Σχολείο Δράμας ΚΟ-Μ12 

2ο Δημ. Σχ. 
Δράμας 
(Νικομηδείας 2) 
- Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 19 MiniBus 0 18,15 2,0 10 363,07 

72,61 435,68 540,25 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

 

   

 

Δημοτικό 
Σχολείο 
Αδριανής - 
Νικηφόρου 

ΚΟ-Μ13 
Αδριανή - 
Κολυμβητήριο 
Δράμας 

Κολυμβητήριο 
Δράμας 14 MiniBus 0 23,75 2,0 10 475,03 

95,01 570,04 706,84 

Δ 1 
Νέο δρομολόγιο 

[από 25-03-
2019] 

 

   

 
          

12.866,85€ 
 2.573,37€ 15.440,22€ 19.145,87€   

  
   

 
   
 
 
 
    ΔΡΑΜΑ:  ………/……../2018 

 
 
Ονοματεπώνυμο, Υπογραφή & Σφραγίδα εταιρεία
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II  
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ 

ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ 
ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ  

 
 
 
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ 
 
Ονομασία Τράπεζας..................................................  
Κατάστημα .................................................................  
( Δ/νση - οδός - αριθμός - Τ.Κ. - fax ) 
Ημερομηνία έκδοσης ..............................  
ΕΥΡΩ ............................................................  

ΠΡΟΣ: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. - ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ  
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΑΡ ........................................  
ΕΥΡΩ ...............................  

Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυούμαστε με την παρούσα εγγυητική επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούμενοι του 
δικαιώματος, της ένστασης διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του 
ποσού των ΕΥΡΩ ........................................................(και ολογράφως) .................................................................στο 
οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωση μας, υπέρ της εταιρείας ή του μεταφορέα (πλήρη επωνυμία ή στοιχεία μεταφορέα) 
………………………….………………………………………………….………..Δ/νση………………………………………………………… για την  καλή 
εκτέλεση των όρων της σύμβασης για το έργο μεταφοράς μαθητών Π.Ε. Δράμας  στο κολυμβητήριο για το σχολικό έτος 2018-2019 (αρ…… /2018 
πρόσκλησης) προς κάλυψη αναγκών του και το  οποίο ποσόν καλύπτει το 5% της συμβατικής προ Φ.Π.Α. αξίας ΕΥΡΩ αυτής. 
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί με μόνη τη δήλωσή σας ολικά ή μερικά χωρίς καμία από μέρος μας αντίρρηση, 
αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιμο ή μη της απαίτησης μέσα σε τρεις (3) ημέρες από την απλή έγγραφη ειδοποίησή σας. 
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήμου. 
Η παρούσα εγγύησή μας αφορά μόνο την παραπάνω αιτία και ισχύει μέχρι την επιστροφή της σ' εμάς, οπότε καθίσταται αυτοδίκαια άκυρη και δεν έχει 
απέναντί μας καμία ισχύ. 
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών μας επιστολών που έχουν δοθεί στο Δημόσιο και Ν.Π.Δ.Δ., συνυπολογίζοντας και το ποσό της 
παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονομικών για την Τράπεζά μας. 

 
 
ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ 
Εγγυητική επιστολή μπορεί να εκδίδεται και από το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων αναγράφοντας όλα τα απαραίτητα στοιχεία που ορίζει ο 
ν.4412/2016 για τις εγγυητικές επιστολές.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

 
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 φορέαi  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: ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ Α.Μ.Θ. – ΠΕΡΕΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΡΑΜΑΣ 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: 1ΗΣ ΙΟΥΛΙΟΥ 1/ ΔΡΑΜΑ/ Τ.Κ. 66133 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: ΚΑΛΑΪΤΖΙΔΗΣ ΘΕΟΛΟΓΟΣ/ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ / 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
- Τηλέφωνο: 2521351325-324 
- Ηλ. ταχυδρομείο: kalaitzidisth@pamth.gov.gr  
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) : www.pedramas.eu  &  www.pamth.gov.gr  
Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): 
ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΔΡΑΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΚΟΛΥΜΒΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2018-2019 (CPV 60130000-8 Υπηρεσίες ειδικών 
μεταφορών επιβατών) 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : Υπηρεσίες  
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : 21 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή : [191325/6949/06-12-18] 

 
 
 
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 αρμόδιοιii : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν 
υπάρχει): 

[……] 
[……] 
[……] 
[……] 

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

 

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

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
[...............] 
 
 
[…...............] 
[….] 

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

[  ] Ναι [  ] Όχι [  ] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, 
στην ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του 
παρόντος μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, 
και σε κάθε περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος 
VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του 
πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή 
πιστοποίησης, κατά περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή 
ή η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον 
επίσημο κατάλογοv: 
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 άλλουςvi; 

[   ] Ναι [   ] Όχι 

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

 
α) [……] 
 
 
 
β) [……] 
 
 
γ) [……] 

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

[   ] 

 
 

 
 

ΑΔΑ: 6ΒΔ67ΛΒ-ΠΜΒ





 

 

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 ΦΟΡΕΩΝvii  
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)  

 

 

 

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).  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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:  
[…] 

ΑΔΑ: 6ΒΔ67ΛΒ-ΠΜΒ





 

 

Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςviii 

 
Στο άρθρο 73 παρ. 1 ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού: 
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηix· 

2. δωροδοκίαx,xi· 

3. απάτηxii· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxiii· 
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxiv· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxv. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxvi 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): 
[……][……][……][……]xvii 

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

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxxi: [……] 
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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 ασφάλισηςxxii, στην 
Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

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

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): xxiv 
[……][……][……] 
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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 δικαίουxxv; 

[  ] 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 
καταστάσειςxxvi : 
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 περιστάσειςxxvii  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας σοβαρό επαγγελματικό 
παράπτωμαxxviii; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
[.......................] 
 
 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα 
αυτοκάθαρσης;  
[  ] Ναι [  ] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που 
λήφθηκαν:  
[..........……] 

Έχει συνάψει ο οικονομικός φορέας συμφωνίες με άλλους 
οικονομικούς φορείς με σκοπό τη στρέβλωση του ανταγωνισμού; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
[…...........] 

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 
συμφερόντωνxxix, 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 σύμβασηςxxx; 
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς πληροφορίες: 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
 
 
 
 
 
[...................…] 

Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη 
πλημμέλειαxxxi κατά την εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο 
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης σύμβασης με 
αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που 

[  ] Ναι [  ] Όχι 
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είχε ως αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης 
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες κυρώσεις;  
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: 
[……] 

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. 
3310/2005xxxii: 

Απάντηση: 

Συντρέχουν οι προϋποθέσεις εφαρμογής της παρ. 4 του 
άρθρου 8 του ν. 3310/2005 ; 

[  ] Ναι [  ] Όχι  
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας μέτρα αυτοκάθαρσης;  
[] Ναι [] Όχι 
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:  
[……] 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα α’ ή ενότητες Α έως Δ του παρόντος μέρους), ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:  
 

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

 

Α: 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 εγκατάστασήςxxxiii; του: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

2) Για συμβάσεις υπηρεσιών: 
Χρειάζεται ειδική έγκριση ή να είναι ο οικονομικός φορέας μέλος 
συγκεκριμένου οργανισμού για να έχει τη δυνατότητα να παράσχει τις σχετικές 
υπηρεσίες στη χώρα εγκατάστασής του 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και δηλώστε αν τη διαθέτει ο 
οικονομικός φορέας:  
[ …] [] Ναι [] Όχι 
 
(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 Απάντηση: 
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης : 
και/ή, 
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα 
για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη 
ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι ο 
εξής xxxiv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών:[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…]νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

2α) Ο ετήσιος («ειδικός») κύκλος εργασιών του οικονομικού 
φορέα στον επιχειρηματικό τομέα που καλύπτεται από τη 
σύμβαση και προσδιορίζεται στη σχετική διακήρυξη  ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης για τον αριθμό 
οικονομικών ετών που απαιτούνται είναι ο εξής: 
και/ή, 
2β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού φορέα 
στον τομέα και για τον αριθμό ετών που απαιτούνται στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης είναι ο εξήςxxxv: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
έτος: [……] κύκλος εργασιών: [……][…] νόμισμα 
 
 
 
 
 
(αριθμός ετών, μέσος κύκλος εργασιών):  
[……],[……][…] νόμισμα 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με τον κύκλο 
εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι διαθέσιμες για ολόκληρη την 
απαιτούμενη περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που ιδρύθηκε ή 
άρχισε τις δραστηριότητές του ο οικονομικός φορέας: 

[…................................…] 

4)Όσον αφορά τις χρηματοοικονομικές αναλογίεςxxxvi που 
ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα 
έγγραφα της σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι οι 
πραγματικές τιμές των απαιτούμενων αναλογιών έχουν ως εξής: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

(προσδιορισμός της απαιτούμενης αναλογίας-αναλογία μεταξύ 
x και yxxxvii -και η αντίστοιχη αξία) 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 

5) Το ασφαλισμένο ποσό στην ασφαλιστική κάλυψη 
επαγγελματικών κινδύνων του οικονομικού φορέα είναι το εξής: 
Εάν οι εν λόγω πληροφορίες διατίθενται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

6) Όσον αφορά τις λοιπές οικονομικές ή χρηματοοικονομικές 
απαιτήσεις, οι οποίες (ενδέχεται να) έχουν προσδιοριστεί στη 
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της 
σύμβασης, ο οικονομικός φορέας δηλώνει ότι: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση που ενδέχεται να έχει προσδιοριστεί 
στη σχετική προκήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[……..........] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων):  
[……][……][……] 
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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 Απάντηση: 
1α) Μόνο για τις δημόσιες συμβάσεις έργων: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxviii, ο οικονομικός 
φορέας έχει εκτελέσει τα ακόλουθα έργα του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καλή  εκτέλεση και 
ολοκλήρωση των σημαντικότερων εργασιών διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη): 
[…] 
Έργα: [……] 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
 [……][……][……] 

1β) Μόνο για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών και δημόσιες 
συμβάσεις υπηρεσιών: 
Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράςxxxix, ο οικονομικός 
φορέας έχει προβεί στις ακόλουθες κυριότερες παραδόσεις 
αγαθών του είδους που έχει προσδιοριστεί ή έχει παράσχει 
τις ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους που έχει 
προσδιοριστεί: 
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου αναφέρετε τα ποσά, τις 
ημερομηνίες και τους παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούςxl: 

Αριθμός ετών (η περίοδος αυτή προσδιορίζεται στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που 
αναφέρονται στην διακήρυξη):  
[…...........] 
 

Περιγραφή ποσά ημερομηνίες παραλήπτες 
    

 

2) Ο οικονομικός φορέας μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο 
τεχνικό προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίεςxli, 
ιδίως τους υπεύθυνους για τον έλεγχο της ποιότητας: 
Στην περίπτωση δημόσιων συμβάσεων έργων, ο οικονομικός 
φορέας θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ακόλουθο τεχνικό 
προσωπικό ή τις ακόλουθες τεχνικές υπηρεσίες για την εκτέλεση 
του έργου: 

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

3) Ο οικονομικός φορέας χρησιμοποιεί τον ακόλουθο τεχνικό 
εξοπλισμό και λαμβάνει τα ακόλουθα μέτρα για την 
διασφάλιση της ποιότητας και τα μέσα μελέτης και έρευνας 
που διαθέτει είναι τα ακόλουθα:  

[……] 

4) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόσει τα ακόλουθα 
συστήματα διαχείρισης της αλυσίδας εφοδιασμού και 
ανίχνευσης κατά την εκτέλεση της σύμβασης: 

[....……] 

5) Για σύνθετα προϊόντα ή υπηρεσίες που θα παρασχεθούν 
ή, κατ’ εξαίρεση, για προϊόντα ή υπηρεσίες που πρέπει να 
ανταποκρίνονται σε κάποιον ιδιαίτερο σκοπό: 
Ο οικονομικός φορέας θα επιτρέπει τη διενέργεια ελέγχωνxlii 
όσον αφορά το παραγωγικό δυναμικό ή τις τεχνικές 
ικανότητες του οικονομικού φορέα και, εφόσον κρίνεται 
αναγκαίο, όσον αφορά τα μέσα μελέτης και έρευνας που αυτός 
διαθέτει καθώς και τα μέτρα που λαμβάνει για τον έλεγχο της 
ποιότητας; 

 
 
 
 
[] Ναι [] Όχι 

6) Οι ακόλουθοι τίτλοι σπουδών και επαγγελματικών 
προσόντων διατίθενται από: 
α) τον ίδιο τον πάροχο υπηρεσιών ή τον εργολάβο, 
και/ή (ανάλογα με τις απαιτήσεις που ορίζονται στη σχετική 
πρόσκληση ή διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης) 
β) τα διευθυντικά στελέχη του: 

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

7) Ο οικονομικός φορέας θα μπορεί να εφαρμόζει τα ακόλουθα 
μέτρα περιβαλλοντικής διαχείρισης κατά την εκτέλεση της 
σύμβασης: 

[……] 

8) Το μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό δυναμικό του 
οικονομικού φορέα και ο αριθμός των διευθυντικών στελεχών του 
κατά τα τελευταία τρία έτη ήταν τα εξής:  

Έτος, μέσο ετήσιο εργατοϋπαλληλικό προσωπικό:  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  
Έτος, αριθμός διευθυντικών στελεχών: 
[........], [.........]  
[........], [.........]  
[........], [.........]  

9) Ο οικονομικός φορέας θα έχει στη διάθεσή του τα ακόλουθα 
μηχανήματα, εγκαταστάσεις και τεχνικό εξοπλισμό για την 
εκτέλεση της σύμβασης: 

[……] 

10) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να αναθέσει σε τρίτους 
υπό μορφή υπεργολαβίαςxliii το ακόλουθο τμήμα (δηλ. 
ποσοστό) της σύμβασης: 

[....……] 

11) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών : 
Ο οικονομικός φορέας θα παράσχει τα απαιτούμενα δείγματα, 
περιγραφές ή φωτογραφίες των προϊόντων που θα προμηθεύσει, 
τα οποία δεν χρειάζεται να συνοδεύονται από πιστοποιητικά 
γνησιότητας· 
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας δηλώνει περαιτέρω ότι 
θα προσκομίσει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά γνησιότητας. 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

12) Για δημόσιες συμβάσεις προμηθειών: 
Μπορεί ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει τα απαιτούμενα 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από επίσημα ινστιτούτα 
ελέγχου ποιότητας ή υπηρεσίες αναγνωρισμένων ικανοτήτων, 
με τα οποία βεβαιώνεται η καταλληλότητα των προϊόντων, 
επαληθευόμενη με παραπομπές στις τεχνικές προδιαγραφές ή σε 
πρότυπα, και τα οποία ορίζονται στη σχετική διακήρυξη ή στην 
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη 
διακήρυξη; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και αναφέρετε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν: 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

 
[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[….............................................] 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 
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Δ: Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης 
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα συστήματα διασφάλισης ποιότητας και/ή τα 
πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης έχουν ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική 
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης. 
Συστήματα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης 

Απάντηση: 

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

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

Θα είναι σε θέση ο οικονομικός φορέας να προσκομίσει 
πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί από ανεξάρτητους 
οργανισμούς που βεβαιώνουν ότι ο οικονομικός φορέας 
συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα συστήματα ή πρότυπα 
περιβαλλοντικής διαχείρισης; 
Εάν όχι, εξηγήστε τους λόγους και διευκρινίστε ποια άλλα 
αποδεικτικά μέσα μπορούν να προσκομιστούν όσον αφορά τα 
συστήματα ή πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης: 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
 
 
 
[……] [……] 
 
 
 
 
 
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης, επακριβή 
στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): [……][……][……] 
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Μέρος 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 Απάντηση: 
Πληροί τα αντικειμενικά και χωρίς διακρίσεις κριτήρια ή κανόνες 
που πρόκειται να εφαρμοστούν για τον περιορισμό του αριθμού 
των υποψηφίων με τον ακόλουθο τρόπο: 
Εφόσον ζητούνται ορισμένα πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών εγγράφων, αναφέρετε για καθένα από αυτά αν ο 
οικονομικός φορέας διαθέτει τα απαιτούμενα έγγραφα: 
Εάν ορισμένα από τα εν λόγω πιστοποιητικά ή λοιπές μορφές 
αποδεικτικών στοιχείων διατίθενται ηλεκτρονικάxliv, αναφέρετε για 
το καθένα: 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή 
και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxlvii, 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 δωρεάνxlviii. 

β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα 
φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α], προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις 
οποίες έχω υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος Τυποποιημένου Εντύπου 
Υπεύθυνης Δήλωσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη 
δημοσίευση στον εθνικό τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)]. 
 
Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     
i              Σε περίπτωση που η αναθέτουσα αρχή /αναθέτων φορέας είναι περισσότερες (οι) της (του) μίας (ενός) θα αναφέρεται το σύνολο αυτών 

ΑΔΑ: 6ΒΔ67ΛΒ-ΠΜΒ





 

 

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

iii 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. 

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

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

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

vii  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.” 

viii 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.  

ix 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). 

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

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

xii 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. 

xiii 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. 

xiv 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”. 

xv 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.". 

xvi 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 ) 

xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xviii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xix Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xx 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)  

xxi Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ᾽ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση 
πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  

xxii 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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xxiii 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  

xxiv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xxv Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  
ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 

xxvi . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxvii Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxviii Εφόσον στα έγγραφα της σύμβασης γίνεται αναφορά σε συγκεκριμένη διάταξη, να συμπληρωθεί ανάλογα το ΤΕΥΔ πχ άρθρο 68 παρ. 2 ν. 
3863/2010 . 

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

xxx Πρβλ άρθρο 48. 

xxxi  Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την περιπτ. στ παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 

xxxii 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. 

xxxiii 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. 

xxxiv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxv  Μόνον εφόσον επιτρέπεται στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην διακήρυξη.  

xxxvi Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxvii Π.χ αναλογία μεταξύ περιουσιακών στοιχείων και υποχρεώσεων  

xxxviii Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως πέντε έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας  που υπερβαίνει τα πέντε έτη. 

xxxix Οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να ζητούν έως τρία έτη και να επιτρέπουν την τεκμηρίωση εμπειρίας που υπερβαίνει τα τρία έτη. 

xl Πρέπει να απαριθμούνται όλοι οι παραλήπτες και ο κατάλογος πρέπει να περιλαμβάνει τόσο δημόσιους όσο και ιδιωτικούς πελάτες για τα σχετικά 
αγαθά ή υπηρεσίες. 

xli 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. 

xlii 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. 

xliii 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.  

xliv Διευκρινίστε ποιο στοιχείο αφορά η απάντηση. 

xlv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 

xlvii Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 

xlviii 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.  

ΑΔΑ: 6ΒΔ67ΛΒ-ΠΜΒ
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