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ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ 
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ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 07/2018 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (άνευ ΦΠΑ) 55.669,20 € 
Δικαίωμα προαίρεσης 4.000,00 € 
ΣΥΝΟΛΟ (άνευ ΦΠΑ) 59.669,20 € 
ΦΠΑ (24%) 14.320,61 € 
ΣΥΝΟΛΟ (συμπ. ΦΠΑ) 73.989,81 € 

 
 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΗ 

 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 

 
 
Έχοντας υπόψη: 
 

1. Το Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 
Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης» 

2. Το Π.Δ. 129 (ΦΕΚ Α’ 222/27.12.2010) «Οργανισμός της Περιφέρειας Θεσσαλίας» 

3. Το Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών 
και Υπηρεσιών» όπως ισχύει 

4. Το Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ  Α’141/17.08.2010) «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» 

5. Το Ν. 4270/2014 (ΦΕΚ Α’ 143/28.06.2014) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και 
εποπτείας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) − δημόσιο λογιστικό και άλλες 
διατάξεις» 

6. Το Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ Α’145/05.08.2016) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους 
Διατάκτες» 

7. Την αριθ. 50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’/2018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων 
σχολείων από τις Περιφέρειες» όπως ισχύει 

8. Το Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄112/13.07.2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την 
υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και 
αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο “Πρόγραμμα Διαύγεια” και άλλες διατάξεις» 
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9. Το Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85 Α΄/11.04.2012) «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την 
αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» 
άρθρα 6, 9 

10. Την αριθ. 57654 (ΦΕΚ Β’ 1781/23.05.2017) Απόφαση Υπουργού Οικονομικών «Ρύθμιση 
ειδικότερων θεμάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού 
Μητρώου Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ) του Υπουργείου Οικονομίας και Ανάπτυξης» 

11. Το Ν. 4013/2011 «Σύσταση Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων & 
Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων» 

12. Το άρθρο 26 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ  Α’ 226 /27.10.2011) και των σχετικών 
εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ εξουσιοδότηση αυτής περί 
συγκρότησης συλλογικών οργάνων της διοίκησης 

13. Τις διατάξεις του άρθρου 3 της αριθ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 
3758/τ.Β΄/25-10-2017) απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν με 
την αριθ. Δ1α/ΓΠ/οικ.43289/18 (ΦΕΚ 2179 Β/12-06-2018) 

14. Το άρθρο 155 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107 Α’/31.07.2017) περί μεταφοράς Α.με.Α. 

15. Το αριθ. Γ.Π.οικ.2859/13.11.2018 έγγραφο του ΚΚΠΠ Θεσσαλίας 

16. Το αριθ. 7116/04.12.2018 Πρωτογενές Αίτημα της Δ/νσης Οικονομικού Περιφέρειας 
Θεσσαλίας (ΑΔΑΜ πρωτογενούς 18REQ004208230) 

17. Την με αριθμό 2337/2018 (Πρακτικό 44ο/13.12.2019 – Θέμα 50ο - ΑΔΑ 62Λ57ΛΡ-1Φ3) 
απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Περιφέρειας Θεσσαλίας «Έγκριση μεταφοράς 
ωφελούμενων του Παραρτήματος Α.με.Α. Λάρισας «Ο Αριστεύς» του ΚΚΠΠΘ (Δομή 
Γιάννουλης)» 

18. Την αριθ. 940 αρ. πρ. 1757/08.03.2019 Απόφαση Περιφερειάρχη «Απόφαση ανάληψης 
υποχρέωσης» (ΑΔΑ 19REQ004603717 – ΑΔΑΜ εγκεκριμένου 19REQ004603717) - α/α 
βεβαίωσης 973 

19. Την ανάγκη για άρση του κοινωνικού αποκλεισμού ευάλωτων κοινωνικά ομάδων 
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ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 
 

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 
 

 
με έγγραφες σφραγισμένες προσφορές για την ανάθεση συμβάσεων παροχής 
υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων του Παραρτήματος ΑμΕΑ «Ο Αριστεύς» 
Λάρισας. 
 
 
 
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
Η παροχή υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων του Παραρτήματος ΑμΕΑ «Ο 
Αριστεύς» Λάρισας από τον τόπο κατοικίας τους προς τη συγκεκριμένη δομή και 
αντίστροφα, για τις διαδρομές που αναγράφονται αναλυτικά στην παρούσα. 

Α/Α 
ΔΙΑΔΡΟΜΗ 

(με επιστροφή) 

Ω
φ
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ο
ύ
με

νο
ι 

Μ
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ο
 

Σ
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νο

δ
ό
ς 

χλμ 
Αρχική 
δαπάνη 

Δαπάνη 
συνοδού 

Ημερήσιο 
κόστος 

[άνευ. ΦΠΑ] 

 Συνολικό 
κόστος 

 [άνευ ΦΠΑ] 
για 230 ημέρες 

1 
Από Αμπελάκια - Δασοχώρι 
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

2 ΤΑΞΙ ΝΑΙ 45,9 103,76 10,20 113,96 26.210,80 

2 
Από Κοιλάδα  
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ 19 51,88 10,20 62,08 14.278,40 

3 
Από Χάλκη 
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

1 ΤΑΞΙ ΝΑΙ 21,3 55,80 10,20 66,00 15.180,00 

 
ΣΥΝΟΛΟ ημερήσιου κόστους άνευ προαίρεσης 
(άνευ ΦΠΑ) 

      242,04 55.669,20 

          

 
ΣΥΝΟΛΟ ημερήσιου κόστους άνευ προαίρεσης 
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

       300,13 € 69.029,81 € 

 
 
ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν 
φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη 
αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε: 
α) κράτος-μέλος της Ένωσης, 
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.), 
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό 
ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις 
γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω 
Συμφωνίας, καθώς και  
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου 
και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα 
διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.  
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών 
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή  για την 
υποβολή προσφοράς . 
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα 
μέλη της ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον. 
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ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 

ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ 
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης 
(διαγωνισμό) προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του 
(εάν πρόκειται για μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του 
(εάν πρόκειται για ένωση οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους 
ακόλουθους λόγους: 

 Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν 
από τους ακόλουθους λόγους 

α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο 
άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης 
Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος 
(ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),  
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της 
καταπολέμησης της διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατών-μελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 
της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 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), καθώς και όπως ορίζεται στην κείμενη 
νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,  
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την 
προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών 
Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η οποία κυρώθηκε με το 
ν. 2803/2000 (Α΄ 48),  
δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με 
τρομοκρατικές δραστηριότητες, όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα 
άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου 
της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 
164 της 22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα 
διάπραξης εγκλήματος, όπως ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,  
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 
της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του 
Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη 
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ. 15), η 
οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄ 
166), 
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως 
ορίζονται στο άρθρο 2 της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού 
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης Απριλίου 2011, για την 
πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την 
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της 
απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 
15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το 
ν. 4198/2013 (Α΄ 215). 
 Πρόσωπα για τα οποία συντρέχουν οι άνω προϋποθέσεις περί 
 μη καταδίκης: 

Η υποχρέωση αποκλεισμού οικονομικού φορέα εφαρμόζεται 
επίσης όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου εκδόθηκε 
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αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω 
οικονομικού φορέα ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης 
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό. 
Η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά:  
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), 
ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών 
εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές,  
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον 
διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού 
Συμβουλίου. 

 όταν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή 
φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από 
δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, 
σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ή την εθνική 
νομοθεσία  ή/και όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα 
κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
Αν ο προσφέρων 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. 
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές 
κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει, συμπεριλαμβανομένων, κατά 
περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε υπαγόμενος 
σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους. 

 όταν έχουν επιβληθεί σε βάρος του μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) 
ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής 
προσφοράς: 

αα) τρεις (3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την 
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, 
ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν 
αθροιστικά από τρεις (3) διενεργηθέντες ελέγχους 
ή 
ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά 
όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της 
εργατικής νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες 
προκύπτουν αθροιστικά από δύο (2) διενεργηθέντες ελέγχους. 

Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει τελεσίδικη και 
δεσμευτική ισχύ. 

 όταν έχει περιέλθει σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις: 
i. εάν τελεί υπό πτώχευση 

ii. εάν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 
δικαστήριο 

iii. εάν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 
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ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ 

Καταλληλόλητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.  
Ειδικά για τα δρομολόγια για τα οποία κατατίθεται προσφορά που αφορά Επιβατηγά 
Δημόσιας Χρήσης (Ε.Δ.Χ.) αυτοκίνητα, απαιτείται: 

 να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί της έδρας-διοικητικής 
μονάδας, δηλαδή (κατ’ ελάχιστον) είτε η επιβίβαση είτε η αποβίβαση να 
βρίσκεται εντός των ορίων της έδρας του Ε.Δ.Χ. αυτοκινήτου για το όποιο 
τμήμα (δρομολόγιο) κατατίθεται η προσφορά. 

 
Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα 
Για τους οικονομικούς φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της 
παρούσας σύμβασης ισχύουν οι ακόλουθες απαιτήσεις, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται 
ότι διαθέτουν τους αναγκαίους ανθρώπινους και τεχνικούς πόρους για να εκτελέσουν 
τη σύμβαση σε κατάλληλο επίπεδο ποιότητας. 

 Σε ό,τι αφορά τα ΟΧΗΜΑΤΑ της προσφοράς απαιτείται: 
- να λειτουργούν νομίμως διαθέτοντας την απαιτούμενη άδεια 

κυκλοφορίας 

- να είναι σε επαρκή αριθμό, έτσι ώστε να υλοποιείται ενδεδειγμένα το 
μεταφορικό έργο της προσφοράς 

- να έχουν τον απαιτούμενο αριθμό θέσεων για τη μεταφορά 

- να έχουν την προβλεπόμενη από το νόμο ασφαλιστική κάλυψη 

- να διαθέτουν το πλέον πρόσφατο πιστοποιητικό καταλληλότητας - 
δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ 

- να είναι διαθέσιμα είτε ως ιδιόκτητα, είτε ως παραχωρούμενα, είτε ως 
μισθωμένα ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο, με ή χωρίς αντάλλαγμα 
κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς 

- η δέσμευση για την αναπλήρωσή τους (στο μέτρο που είναι δυνατό 
δεδομένων πχ των περιορισμών της έδρας των ΕΔΧ) 

 Σε ό,τι αφορά τους ΟΔΗΓΟΥΣ της προσφοράς: 

- να διαθέτουν δίπλωμα οδήγησης 

- να διαθέτουν ειδική άδεια οδήγησης και να είναι υγιείς (ικανοί για 
οδήγηση) με βάση τις ιατρικές εξετάσεις κατά την κείμενη σχετική 
νομοθεσία 

 Σε ό,τι αφορά τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της προσφοράς: 

- να τηρείται το ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί ιατρικού ελέγχου 
προσωπικού, όπως αυτό καθορίζεται από τις διατάξεις του άρθρου 3 
της αριθ. Υ1α/ΥΠ.ΟΙΚ.76785/12.10.2017 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25-10-2017) 
απόφασης του Υπουργού Υγείας, όπως τροποποιήθηκαν με την αριθ. 
Δ1α/ΓΠ/οικ.43289/18 (ΦΕΚ 2179 Β/12-06-2018) 

 Σε ό,τι αφορά (από κοινού) τους ΟΔΗΓΟΥΣ ΚΑΙ τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της 
προσφοράς: 

- να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα 

- να μην έχουν παραπεμφθεί σε δίκη για τα αδικήματα της βαριάς 
σωματικής βλάβης (ΠΚ 310), αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324), ακούσιας 
απαγωγής (ΠΚ 327), προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 
2-5), αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339), κατάχρησης ανηλίκων σε 
ασέλγεια (ΠΚ 342), πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α), προσέλκυσης 
παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β), μαστροπείας (ΠΚ 349), 
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εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350), ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής 
(ΠΚ 351Α) και εκβίασης (ΠΚ 385), 

- να μην έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία 
τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους και 

- να μην τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή 
μερική), υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και 
υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

 
 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Οι συμβάσεις που θα συναφθούν από τη διενέργεια της παρούσας, θα ισχύσουν για 
ένα (1) έτος από την ημερομηνία έναρξης υλοποίησης. Η μεταφορά δεν διενεργείται 
σύμφωνα με το σχολικό ωράριο, αλλά για 230 ημέρες. Επιπλέον, προβλέφθηκε 
προαίρεση για την κάλυψη τυχόν τροποποιήσεων αλλά και χρονικής επέκτασης του 
αντικειμένου. Στην περίπτωση κατά την οποία δεν έχουν εκτελεστεί τα 230 
δρομολόγια και έχει παρέλθει το ένα έτος, τότε η σύμβαση παρατείνεται χρονικά 
μέχρις και την εκτέλεση όλων των δρομολογίων (επομένως και την εξάντληση των 
σχετικών πιστώσεων). 
Ο χρόνος ισχύος προσφορών ορίζεται σε 120 ημέρες από την επομένη αποσφράγισης 
των προσφορών. 
 
 
ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ 
Οι συμβάσεις διέπονται από τις γενικότερες αρχές του Ν. 4412/2016, της αριθ. 
50025/26.09.2018 ΚΥΑ (ΦΕΚ 4217 Β’/2018) «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων 
από τις Περιφέρειες», καθώς και από τους ειδικότερους όρους της οικείας αριθ. 
04/2018 διακήρυξης της Π.Ε. Λάρισας περί μεταφοράς μαθητών Ν. Λάρισας, πλην 
εκείνων των διατάξεων που εμπίπτουν αποκλειστικά στα ζητήματα Α/θμιας & Β/θμιας 
Εκπαίδευσης. 
Το ωράριο λειτουργίας της δομής «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» είναι από τις 07:00 έως τις 15:00. 
Η εφαρμογή των προγραμμάτων προς τους ωφελούμενους ξεκινά καθημερινά περί τις 
08:15 (ώρα προσέλευσης) και ολοκληρώνεται περί τις 13:30 (ώρα αναχώρησης). 
Επιμέρους τροποποιήσεις δύνανται να λάβουν χώρα και κατόπιν της κατακύρωσης. 
 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗ ΤΙΜΗ 
1. Ο προϋπολογισμός του ημερήσιου κόστους μεταφοράς ανέρχεται σε 242,04 € 

άνευ ΦΠΑ. Για το χρονικό διάστημα των 230 ημερών μεταφοράς, ο 
προϋπολογισμός ανέρχεται σε 55.669,20 € άνευ ΦΠΑ (24%) χωρίς την 
προαίρεση. 

2. Προσφορά μπορεί να υποβληθεί για ένα ή και περισσότερα δρομολόγια 
(δεδομένου ότι ο υποψήφιος είναι σε θέση να τα υλοποιήσει και δεσμεύεται εκ 
των πραγμάτων προς τούτο καταθέτοντας την προσφορά του) 

3. Υποψήφιος Οικονομικός φορέας που διενεργεί ήδη δρομολόγια στο πλαίσιο της 
μεταφοράς μαθητών Α/θμιας & Β/θμιας εκπαίδευσης ή είναι προσφέρων σε 
εξελισσόμενο διαγωνισμό, υπόκειται σε αξιολόγηση της δυνατότητας να εκτελέσει 
έστω και ένα (1) δρομολόγιο. 

4. Στην Οικονομική Προσφορά αποτυπώνεται το υψηλότερο ποσοστό % έκπτωσης 
(σε ΑΚΕΡΑΙΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ-ΑΝΕΥ ΔΕΚΑΔΙΚΩΝ) επί του προϋπολογισμού του 
ημερήσιου κόστους μεταφοράς των δρομολογίων για τα οποία κατατίθεται η 
προσφορά. 

5. Σε όλα τα δρομολόγια προβλέπεται συνοδός με την αναλογούσα αποζημίωση. 
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6. Το νόμισμα στο οποίο γίνονται όλοι οι προϋπολογισμοί και οι επί τοις % αναγωγές 
είναι το ΕΥΡΩ.  
Οι χιλιομετρικές αποστάσεις είναι της απλής μετάβασης, και ο υπολογισμός των 
δρομολογίων ανάγεται σε μετ’ επιστροφής.  

7. Για την παράθεση της προσφοράς τους οι υποψήφιοι προμηθευτές είναι 
υποχρεωμένοι να συμπληρώσουν το Τεύχος Οικονομικής Προσφοράς, που 
επισυνάπτεται. 

8. Σε περίπτωση ισότιμων προσφορών, η ανάδειξη αναδόχου γίνεται κατόπιν 
δημόσιας κλήρωσης ενώπιων όλων των μερών. 

 
 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ 
Το υψηλότερο ακέραιο ποσοστό % έκπτωσης επί του ημερήσιου προϋπολογισμού 
του/των δρομολογίου/ίων για τα οποία κατατίθεται η προσφορά, το οποίο ανάγεται 
στη χαμηλότερη τιμή. 
 
 
ΠΗΓΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ - ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ – ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ 
Η πληρωμή στον ανάδοχο θα γίνει τμηματικά με την πρόοδο εκτέλεσης των υπηρεσιών 
ακολουθούμενης της προβλεπόμενης διαδικασίας από τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού της Περιφέρειας Θεσσαλίας και σύμφωνα με την καθιερωμένη 
διαδικασία εκκαθάρισης δαπανών από την οικεία Υπηρεσία Εκκαθάρισης δαπανών, 
υπό την προϋπόθεση της προηγούμενης προσκόμισης από τον ανάδοχο των 
απαιτούμενων από το Νόμο δικαιολογητικών. 

 Πρωτόκολλο οριστικής παραλαβής του τμήματος που αφορά η πληρωμή του 
συμβατικού αντικείμενου σύμφωνα με το άρθρο 219 του Ν. 4412/2016 

 Τιμολόγιο του αναδόχου. 
 Πιστοποιητικά Φορολογικής Ενημερότητας και Ασφαλιστικής Ενημερότητας 

σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις. 
Οι κρατήσεις επί της συνολικής συμβατικής αξίας βαρύνουν τον προμηθευτή, ήτοι: 

 0,07% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ ΕΑΑΔΗΣΥ, η 
οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 0,06% επί της αξίας (εκτός ΦΠΑ) κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων 
της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης υπέρ της ΑΕΠΠ, η 
οποία και επιβαρύνεται με χαρτόσημο 3% και ΟΓΑ χαρτοσήμου 20%. 

 Τα όποια έξοδα μεταφοράς επιβαρύνουν τον προμηθευτή. 
 Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Περιφέρεια Θεσσαλίας. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία 
παρακράτηση φόρου εισοδήματος επί του καθαρού ποσού παροχής υπηρεσιών 
 
 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 

Κατάθεση 
1. Οι προσφορές πρέπει να κατατεθούν μέχρι την Τρίτη 23 Απριλίου 2019 και ώρα 

12:00 μμ στη διεύθυνση: 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΡΑΦΕΙΟ 205) 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 

Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

υπό τη μορφή ΕΝΟΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΚΑΙ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ ή ΕΝΙΑΙΟΥ 
ΠΕΡΙΒΛΗΜΑΤΟΣ. 
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2. Ο κυρίως ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της Προσφοράς πρέπει απαραίτητα να 
φέρει τις εξής ενδείξεις: 

2.1 Τα στοιχεία του αποστολέα: 
ΠΛΗΡΗΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, ΤΚ, ΠΟΛΗ 
ΤΗΛΕΦΩΝΑ 

2.2 Τον Αποδέκτη: 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ, ΓΡΑΦΕΙΟ 205 
ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ & ΚΟΥΜΟΥΝΔΟΥΡΟΥ 
Τ.Κ.: 411 10, ΛΑΡΙΣΑ 

2.3 Την ένδειξη: 
ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ (07/2018) ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμΕΑ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ»ΛΑΡΙΣΑΣ 
ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ 

 

ΔΟΜΗ & ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

3. Ο εξωτερικός ενιαίος σφραγισμένος φάκελος της προσφοράς θα πρέπει να 
φέρει τις ενδείξεις που αναφέρονται παραπάνω και να περιέχει: 

3.1 Συμπληρωμένα και υπογεγραμμένα: 

3.1.1 το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α’ – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΈΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

3.1.2 το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β’ - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

  ΚΑΙ 

3.2 Σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο, ο οποίος θα φέρει πλέον των ενδείξεων 
που αναφέρονται ανωτέρω και την εξής: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». Ο 
φάκελος αυτός θα περιέχει: 

3.2.1 το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ - ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
συμπληρωμένο. 

 Δεν απαιτείται Εγγύηση Συμμετοχής. 
 
Αποσφράγιση/αξιολόγηση 

Η αποσφράγιση και αξιολόγηση των προσφορών θα διενεργηθεί δημόσια την ίδια 
ημέρα και ώρα 12:30 μμ στο γραφείο 206 της Δ/νσης Οικονομικού της 
Περιφέρειας Θεσσαλίας (Λάρισα, 2ος όροφος Διοικητηρίου Περιφέρειας). Για 
οποιαδήποτε αλλαγή στην ανωτέρω ημερομηνία, θα υπάρξει γνωστοποίηση στους 
συμμετέχοντες. 
Η υποβολή μόνο μίας προσφοράς δεν αποτελεί κώλυμα για τη συνέχιση της 
διαδικασίας του διαγωνισμού και την ανάθεση της σύμβασης. 
Η αποσφράγιση του φακέλου και η αξιολόγηση των δικαιολογητικών συμμετοχής, 
των τεχνικών προσφορών και των οικονομικών προσφορών μπορούν να γίνουν 
κατά την ίδια μία δημόσια συνεδρίαση, κατά την κρίση της επιτροπής. 
Κατόπιν της αξιολόγησης, αναδεικνύονται και ανακοινώνονται οι προσφέροντες με 
τη νομίμως χαμηλότερη τιμή (υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης %), οι οποίοι 
αποτελούν τους προσωρινούς μειοδότες. 
Τα αποτελέσματα των ανωτέρω σταδίων αποτυπώνονται σε ένα ή περισσότερα 
Πρακτικά της Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνονται με απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση. 
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Δικαιολογητικά κατακύρωσης (αποδεικτικά μέσα) 

Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί εγγράφως τον 
όποιο προσφέροντα, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό 
ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την 
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα πρωτότυπα ή 
αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν. 
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών. 
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά 
που υποβλήθηκαν, παρέχεται προθεσμία στον προσωρινό ανάδοχο να τα 
προσκομίσει ή να τα συμπληρώσει εντός πέντε (5) ημερών από την κοινοποίηση 
σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να 
παρατείνει την ως άνω προθεσμία, εφόσον αιτιολογείται αυτό επαρκώς και κατ’ 
ανώτατο όριο για δεκαπέντε (15) επιπλέον ημέρες (άρθρο 103 Ν. 4412/2016). 

ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Ειδικά για τα δικαιολογητικά των περιπτώσεων στ) Ι5, 
Ι6, Ι7 (από τα οποία προκύπτει ότι τα οχήματα είναι ήδη διαθέσιμα προ της 
υποβολής της προσφοράς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της 
εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων): Οι προσφέροντες θα πρέπει να τα διαθέτουν ήδη 
και εν ισχύ μέχρι την υποβολή της προσφοράς, παρότι ως αποδεικτικά μέσα 
κατατίθενται στο στάδιο της κατακύρωσης. Στην αντίθετη περίπτωση, η κατάθεση 
δικαιολογητικού αυτής της κατηγορίας με ημερομηνία μεταγενέστερη της υποβολής 
της προσφοράς συνεπάγεται ότι το όχημα δεν ήταν διαθέσιμο, κατατάσσοντας έτσι 
το σκέλος αυτό υπό το καθεστώς της στήριξης σε τρίτους ή υπεργολαβίας (το οποίο 
δεν μπορεί να δηλωθεί οψίμως). 

 
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται είναι: 

α) απόσπασμα του ποινικού μητρώου (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου 
πριν από την υποβολή του) για τους κατά περίπτωση υπόχρεους - μέλη του 
διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού 
φορέα ή στα πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων 
ή ελέγχου σε αυτό. 
 

β) πιστοποιητικό (εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 
στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος: εντός τριμήνου πριν από 
την υποβολή του), που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ ΔΟΥ) του οικείου 
κράτους - μέλους ή χώρας και από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι 
φορολογικά ενήμερος. 

 
γ) πιστοποιητικό (εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής του, άλλως, 

στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος: εντός τριμήνου πριν από 
την υποβολή του), που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ από τους 
οικείους ασφαλιστικούς φορείς) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και 
από το οποίο να αποδεικνύεται ότι είναι ασφαλιστικά ενήμερος για κάθε 
περίπτωση για την οποία είναι υπόχρεος ασφάλισης. 

 
δ) πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση Προγραμματισμού & Συντονισμού της 

Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων του Σ.Ε.Π.Ε. (έκδοσης εντός του 
τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή του), από το οποίο να προκύπτουν 
οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του οικονομικού 
φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της 
προθεσμίας υποβολής προσφοράς. 
Η έκδοση του πιστοποιητικού γίνεται μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας 
υποβολής αίτησης και αυτοματοποιημένης απάντησης www.sepenet.gr.  
Στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή η έκδοση σχετικού πιστοποιητικού και 

http://www.sepenet.gr/
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χωρίς να απαιτείται σχετική επίσημη δήλωση του ΣΕΠΕ: Υπεύθυνη Δήλωση 
(εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή 
των δικαιολογητικών) του ν. 1599/1986 του οικονομικού φορέα, όπου θα 
βεβαιώνεται δεν έχουν εκδοθεί πράξεις επιβολής προστίμου από το ΣΕΠΕ σε 
βάρος του οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την 
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφορών ή εάν έχουν εκδοθεί, 
την ημερομηνία, τη βαρύτητα και το ύψος του προστίμου που έχει επιβληθεί 
(ώστε να αποδειχθεί ότι δεν εμπίπτει στους σωρευτικούς λόγους αποκλεισμού). 

 
ε) Πιστοποιητικό (έκδοσης εντός του τελευταίου τριμήνου πριν από την υποβολή 

του) που εκδίδεται από τις αρμόδιες αρχές (πχ αρμόδιο Πρωτοδικείο της 
έδρας του οικονομικού φορέα) του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας και από 
τα οποία να αποδεικνύεται ότι: 

i. δεν τελεί υπό πτώχευση 
ii. δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το 

δικαστήριο 
iii. δεν έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού 

 
στ) Για την απόδειξη της τεχνικής και επαγγελματικής ικανότητας (εφόσον 

έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους) 
I. Σε ό,τι αφορά τα ΟΧΗΜΑΤΑ της προσφοράς: 

1. Άδεια κυκλοφορίας 

2. Ασφαλιστήριο συμβόλαιο 

3. Δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ 

4. Σε περίπτωση πλήρους ιδιοκτησίας (100%):  
η δυνατότητα εκμετάλλευσής του προκύπτει από την άδεια 
κυκλοφορίας (βλ. περ. 1. ανωτέρω) οπότε δεν χρειάζεται επιπλέον 
δικαιολογητικό. 

5. Σε περίπτωση μισθωμένου οχήματος, υποβάλλεται:  
το νόμιμο μισθωτήριο συμβόλαιο/συμφωνητικό, το οποίο θα πρέπει να 
είναι σε ισχύ ήδη κατά την ημερομηνία υποβολής της προσφοράς (ώστε 
να μην λογιστεί ως στήριξη στις ικανότητες τρίτων). 

6. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας οχήματος από φυσικά πρόσωπα, 
υποβάλλεται:  
Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986 του/των συνιδιοκτήτη/των στην 
οποία θα βεβαιώνεται ότι παρέχουν στο συνιδιοκτήτη (με 
ονοματεπώνυμο, ΑΦΜ) το όχημα προς χρήση/εκμετάλλευση με σκοπό 
την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων 
συμβάσεων. 
* Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση του συνιδιοκτήτη δεν απαιτείται να 
είναι ψηφιακά υπογεγραμμένη, πρέπει να έχει βεβαίωση γνησίου 
υπογραφής και θα πρέπει να έχει υπογραφεί πριν την ημερομηνία 
υποβολής της προσφοράς (ώστε να μην λογιστεί ως στήριξη στις 
ικανότητες τρίτων). 

7. Σε κάθε άλλη περίπτωση (όπως πχ νομικών προσώπων, κοινοπραξιών, 
ενώσεων, συνεταιρισμών, καθεστώς ανήλικου τέκνου κλπ) 
υποβάλλεται:  
Τα έγγραφα (πράξεις, αποφάσεις, πρακτικά) με τα οποία αποδεικνύεται 
ότι ο οικονομικός φορέας διαθέτει χωρίς προαιρέσεις το όχημα ή τα 
οχήματα που του δίνουν τη δυνατότητα εκτέλεσης της σύμβασης. 
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II. Σε ό,τι αφορά τους ΟΔΗΓΟΥΣ των οχημάτων της προσφοράς: 

1. Δίπλωμα οδήγησης 

2. Ειδική άδεια οδήγησης 

3. Ποινικό Μητρώο από το οποίο να προκύπτει ότι: 
3.1. δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για κακούργημα 
3.2. δεν έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία 

τιμωρείται με ποινή φυλάκισης τουλάχιστον ενός (1) έτους 

4. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
4.1. υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
4.2. υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
4.3. και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

5. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη (ή ότι δεν έχει 
ασκηθεί δίωξη) για τα αδικήματα: 
5.1. βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310) 
5.2. αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324) 
5.3. ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327) 
5.4. προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5) 
5.5. αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339) 
5.6. κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342) 
5.7. πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α) 
5.8. προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β) 
5.9. μαστροπείας (ΠΚ 349) 
5.10. εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350) 
5.11. ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) & εκβίασης (ΠΚ 385) 
Σημείωση: Στην περίπτωση κατά την οποία διαπιστωθεί ότι δεν είναι 

δυνατή η έκδοση του ως άνω πιστοποιητικού, γίνεται δεκτή 
η υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης του ν. 1599/1986 με το 
οποίο ο υπόχρεος βεβαιώνει για το αληθές της μη 
παραπομπής του σε δίκη για τα συγκεκριμένα αδικήματα.  

 
III. Σε ό,τι αφορά τους ΣΥΝΟΔΟΥΣ της προσφοράς: 

1. Πιστοποιητικό υγείας, όπως αυτό ορίζεται στην αριθ. Υ1γ/ΓΠοικ. 
35797/2012 Υγειονομική Διάταξη. 

2. Ποινικό Μητρώο από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί 
αμετάκλητα: 
2.1. για κακούργημα 
2.2. για παράβαση Κ.Ο.Κ, η οποία τιμωρείται με ποινή φυλάκισης 

τουλάχιστον ενός (1) έτους 

3. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού 
φορέα από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν: 
3.1. υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
3.2. υπό επικουρική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) 
3.3. και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις 

4. Πιστοποιητικό από την αρμόδια Εισαγγελία Πρωτοδικών από το οποίο 
να προκύπτει ότι δεν έχουν παραπεμφθεί σε δίκη (ή ότι δεν έχει 
ασκηθεί δίωξη) για τα αδικήματα: 
4.1. της βαριάς σωματικής βλάβης (ΠΚ 310) 
4.2. αρπαγής ανηλίκων (ΠΚ 324) 
4.3. ακούσιας απαγωγής (ΠΚ 327) 
4.4. προσβολής γενετήσιας αξιοπρέπειας (ΠΚ 337 παρ. 2-5) 
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4.5. αποπλάνησης παιδιών (ΠΚ 339) 
4.6. κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια (ΠΚ 342) 
4.7. πορνογραφίας ανηλίκων (ΠΚ 348Α) 
4.8. προσέλκυσης παιδιών για γενετήσιους λόγους (ΠΚ 348Β) 
4.9. μαστροπείας (ΠΚ 349) 
4.10. εκμετάλλευσης πόρνης (ΠΚ 350) 
4.11. ασέλγειας με ανήλικο έναντι αμοιβής (ΠΚ 351Α) & εκβίασης (ΠΚ 385) 
Σημείωση: Στην περίπτωση κατά την οποία δεν είναι δυνατή η έκδοση 
του ως άνω πιστοποιητικού, είναι δυνατή η υποβολή Υπεύθυνης 
Δήλωσης του ν. 1599/1986 (εφόσον έχει συνταχθεί μετά την 
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών) με 
την οποία ο υπόχρεος βεβαιώνει για το αληθές της μη παραπομπής του 
σε δίκη για τα συγκεκριμένα αδικήματα.  

 
ζ) Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης, (εφόσον έχουν 

εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή τους), στις 
περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό πρόσωπο, προσκομίζει τα 
κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα σύστασης και νόμιμης 
εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα 
ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη 
νομική μορφή του διαγωνιζομένου). Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να 
προκύπτουν η νόμιμη σύστασή του, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των 
καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά 
την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού (νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα 
υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει χορηγηθεί εξουσία 
εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του οργάνου 
διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου. Σε περίπτωση ατομικών επιχειρήσεων: 
αποδεικτικό έναρξης εργασιών από Δ.Ο.Υ. ή τη Γενική Γραμματεία 
Πληροφοριακών Συστημάτων (Taxisnet)1. 

 
* Εάν η υπηρεσία διαθέτει ήδη ισχύοντα δικαιολογητικά στο αρχείο της από άλλη 
διαδικασία, τότε μπορεί να κάνει χρήση αυτών, χωρίς να είναι αναγκαία η υποβολή 
νέων. 
Τα αποτελέσματα του ανωτέρω σταδίου αποτυπώνονται σε Πρακτικό της 
Επιτροπής Αξιολόγησης και επικυρώνονται με την Κατακυρωτική απόφαση της 
Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Θεσσαλίας, η οποία κοινοποιείται με 
επιμέλεια αυτής στους προσφέροντες ή στους συμμετέχοντες. Κατά της ανωτέρω 
απόφασης χωρεί ένσταση. 

 
 
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 
Μετά την επέλευση των εννόμων αποτελεσμάτων της απόφασης κατακύρωσης, η 
αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για την υπογραφή του 
συμφωνητικού, εντός είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση σχετικής έγγραφης 
ειδικής πρόσκλησης. Για την υπογραφή προσκομίζεται εγγύηση καλής εκτέλεσης, το 
ύψος της οποίας καθορίζεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) επί της αξίας της 
σύμβασης χωρίς να υπολογίζεται ο ΦΠΑ και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή 
της σύμβασης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης καταπίπτει στην περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα ορίζει. 
 
 

                                                           
1 Με εκτύπωση της καρτέλας «Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης», όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet. 
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ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ (Άρθρο 127 Ν. 4412/2016) 
Δεδομένου ότι πρόκειται για δημόσιες συμβάσεις με εκτιμώμενη αξία κάτω των εξήντα 
χιλιάδων (60.000) ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.), σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης της 
αναθέτουσας αρχής, η προθεσμία άσκησής της είναι πέντε (5) ημέρες από την 
κοινοποίηση της προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα. 
Για την άσκηση ένστασης κατά της διακήρυξης ή της πρόσκλησης, η ένσταση 
υποβάλλεται μέχρι πέντε (5) ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής 
προσφορών.  
Η ένσταση υποβάλλεται ενώπιον της αναθέτουσας αρχής, η οποία αποφασίζει, εντός 
προθεσμίας δέκα (10) ημερών, μετά την άπρακτη πάροδο της οποίας τεκμαίρεται η 
απόρριψη της ένστασης. 
Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η 
καταβολή παραβόλου υπέρ του Δημοσίου ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί της  
εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Το παράβολο αυτό αποτελεί δημόσιο έσοδο. 
Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας αρχής, αν η ένσταση γίνει 
δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. 
Η προθεσμία για την άσκηση ένστασης της παραγράφου 1 και η άσκησή της κωλύουν 
τη σύναψη της σύμβασης. Κατά τα λοιπά, η άσκηση της ένστασης δεν κωλύει την 
πρόοδο της διαγωνιστικής διαδικασίας. Η άσκηση της ένστασης αποτελεί προϋπόθεση 
για την άσκηση των ενδίκων βοηθημάτων του παρόντος. Πέραν από την ενδικοφανή 
αυτή προσφυγή δεν χωρεί καμία άλλη τυχόν προβλεπόμενη από γενική διάταξη 
ενδικοφανής προσφυγή ή ειδική προσφυγή νομιμότητας. 
 
 
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ 
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί από τη Δ/νση Οικονομικού και οι αξιολογήσεις από τα 
συλλογικά όργανα που συγκροτήθηκαν σύμφωνα με το άρθρο 26 του Ν. 4024 (ΦΕΚ 
226/Α’/27.10.2011) και των σχετικών εγκυκλίων & αποφάσεων που εκδόθηκαν κατ’ 
εξουσιοδότηση αυτής. 
 
 
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ) 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
 
 
 
 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 
 
 
 
 
 
 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ 
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ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ) 
[άρθρου 79 παρ. 4 ν. 4412/2016 (Α 147)] 

 για διαδικασίες σύναψης δημόσιας σύμβασης κάτω των ορίων των οδηγιών 

 
 

Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή και τη διαδικασία ανάθεσης 
 

Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της 
διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης: 

 

Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα) 
- Ονομασία: [Περιφέρεια Θεσσαλίας – Π.Ε. Λάρισας] 
- Κωδικός  Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντα Φορέα ΚΗΜΔΗΣ : [5007] 
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: [Παπαναστασίου & Κουμουνδούρου, Λάρισα, 41110] 
- Αρμόδιος για πληροφορίες: [Παπουλιάκος Βασίλειος] 
- Τηλέφωνο: [2413 506 201, 206] 
- Ηλ. ταχυδρομείο: [v.papouliakos@thessaly.gov.gr] 
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): [http://www.thessaly.gov.gr] 

Β: Πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία σύναψης σύμβασης 
- Τίτλος ή σύντομη περιγραφή της δημόσιας σύμβασης (συμπεριλαμβανομένου του σχετικού CPV): [ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμΕΑ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ, CPV: 60130000-8] 
- Κωδικός στο ΚΗΜΔΗΣ: [-] 
- Η σύμβαση αναφέρεται σε έργα, προμήθειες, ή υπηρεσίες : [Υπηρεσίες] 
- Εφόσον υφίστανται, ένδειξη ύπαρξης σχετικών τμημάτων : [3] 
- Αριθμός αναφοράς που αποδίδεται στον φάκελο από την αναθέτουσα αρχή (εάν υπάρχει): [07/2018] 

 
 

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 αρμόδιοιi : 
Τηλέφωνο: 
Ηλ. ταχυδρομείο: 
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (δ/νση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): 

 

Γενικές πληροφορίες: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας είναι πολύ μικρή, μικρή ή μεσαία 
επιχείρησηii; 

[……] 

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

[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου 

Εάν ναι: 
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της παρούσας ενότητας, στην 
ενότητα Β και, όπου απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος 
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά περίπτωση, και σε κάθε 
περίπτωση συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.  
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή του πιστοποιητικού 
και τον σχετικό αριθμό εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά 
περίπτωση: 
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η πιστοποίηση διατίθεται 
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία βασίζεται η εγγραφή ή 
η πιστοποίηση και, κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο 
κατάλογοiii: 
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα τα απαιτούμενα 
κριτήρια επιλογής; 
Εάν όχι: 
Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις πληροφορίες που λείπουν στο 
μέρος IV, ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ εφόσον 
αυτό απαιτείται στη σχετική διακήρυξη ή στα έγγραφα της 
σύμβασης: 
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να προσκομίσει 
βεβαίωση πληρωμής εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και φόρων 
ή να παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη δυνατότητα στην 
αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας 
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε 
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν; 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε:  

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

Τρόπος συμμετοχής: Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη διαδικασία σύναψης 
δημόσιας σύμβασης από κοινού με άλλουςiv; 

[  ] Ναι [  ] Όχι 

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

Εάν ναι: 
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού φορέα στην ένωση ή 
κοινοπραξία (επικεφαλής, υπεύθ. συγκεκριμένων καθήκοντων): 
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς φορείς που 
συμμετέχουν από κοινού στη διαδικασία σύναψης δημόσιας 
σύμβασης: 

 
α)  
 
 
β)  
 



ΑΔΑ: ΨΣΑΥ7ΛΡ-ΑΛ0



γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της συμμετέχουσας ένωσης ή 
κοινοπραξίας. 

γ)  

Τμήματα Απάντηση: 

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

[γράφονται τα δρομολόγια της προσφοράς] 

 
Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ

v
  

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. 

 
 

Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο οικονομικός φορέας  

(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή 
ή τον αναθέτοντα φορέα) 

Υπεργολαβική ανάθεση : Απάντηση: 

Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει οποιοδήποτε μέρος 
της σύμβασης σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας; 

[]Ναι []Όχι 
 
Εάν ναι παραθέστε κατάλογο των προτεινόμενων 
υπεργολάβων και το ποσοστό της σύμβασης που θα 
αναλάβουν:  
[…] 

Εάν η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας ζητούν ρητώς αυτές τις πληροφορίες (κατ' εφαρμογή του άρθρου 131 παρ. 5 ή 
εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας  προτίθεται να αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της 
σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του 30% της συνολικής αξίας της σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 131 παρ. 6 και 7, 
επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που 
απαιτούνται σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία 
υπεργολάβων). 
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού 
 
 

Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκεςvi 

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

1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωσηvii· 

2. δωροδοκίαviii,ix· 

3. απάτηx· 

4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητεςxi· 

5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίαςxii· 

6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπωνxiii. 

 
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες: Απάντηση: 

Υπάρχει τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση εις βάρος του 
οικονομικού φορέα ή οποιουδήποτε προσώπουxiv το οποίο είναι 
μέλος του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του οργάνου ή 
έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε 
αυτό για έναν από τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω (σημεία 
1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία έχει εκδοθεί πριν από 
πέντε έτη κατά το μέγιστο ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας 
περίοδος αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;  

[] Ναι [] Όχι 
 
 
 
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας 
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των εγγράφων): 
[……][……][……][……]xv 

Εάν ναι, αναφέρετεxvi: 
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης προσδιορίζοντας 
ποιο από τα σημεία 1 έως 6 αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της 
καταδίκης,  

 
α) Ημερομηνία:[   ],  
σημείο-(-α): [   ],  
λόγος(-οι):[   ] 

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]· β) [……] 
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική απόφαση: γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού [……] και σχετικό(-ά) 

σημείο(-α) [   ] 
 Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, 

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

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

[] Ναι [] Όχι  

Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκανxix: [……] 

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

Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης: Απάντηση: 

1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες τις υποχρεώσεις 
του όσον αφορά την πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισηςxx, στην Ελλάδα και στη χώρα στην οποία είναι τυχόν 
εγκατεστημένος ; 

[] Ναι [] Όχι  

Εάν όχι αναφέρετε: 
α) Χώρα ή κράτος μέλος για το οποίο πρόκειται: 
β) Ποιο είναι το σχετικό ποσό; 
γ) Πως διαπιστώθηκε η αθέτηση των υποχρεώσεων; 

1) Μέσω δικαστικής ή διοικητικής απόφασης; 
- Η εν λόγω απόφαση είναι τελεσίδικη και δεσμευτική; 
- Αναφέρατε την ημερομηνία καταδίκης ή έκδοσης απόφασης 
- Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, εφόσον ορίζεται 
απευθείας σε αυτήν, τη διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού: 

2) Με άλλα μέσα; 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 ;xxi 
 

ΦΟΡΟΙ 
ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ 

ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ 
α)[……]· α)[……]· 
β)[……] β)[……] 
  
γ.1) [] Ναι [] Όχι  γ.1) [] Ναι [] Όχι  
-[] Ναι [] Όχι  -[] Ναι [] Όχι  
-[……] -[……] 
-[……] -[……] 

γ.2)[……] γ.2)[……] 
δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

δ) [] Ναι [] Όχι  
Εάν ναι, να αναφερθούν 
λεπτομερείς πληροφορίες 
[……] 

 

Εάν η σχετική τεκμηρίωση όσον αφορά την καταβολή των φόρων ή 
εισφορών κοινωνικής ασφάλισης διατίθεται ηλεκτρονικά, 
αναφέρετε: 

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

[] 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 
καταστάσειςxxiv : 
α) πτώχευση  
β) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο 
γ) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού  
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 συνέχιση της επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό 
αυτές τις περιστάσειςxxv  
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά, αναφέρετε: 

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

 
 
 

Δ. ΑΛΛΟΙ ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΜΟΥ  

Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 
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Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής 
Εκπλήρωση όλων των απαιτούμενων κριτηρίων επιλογής Απάντηση 

Πληροί όλα τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής; [   ] Ναι [   ] Όχι 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος V: Περιορισμός του αριθμού των πληρούντων τα κριτήρια επιλογής υποψηφίων 
Δεν αφορά την παρούσα προκήρυξη 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Μέρος VI: Τελικές δηλώσεις 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και 
ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων. 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα 
πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών εγγράφων που αναφέρονταιxxvi, 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 δωρεάνxxvii. 
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά έγγραφα. 
 
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στην Π.Ε. Λάρισας της Περιφέρειας Θεσσαλίας, προκειμένου να 
αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω υποβάλλει στο παρόν Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης 
Δήλωσης για τους σκοπούς του αριθ. 07/2018 Συνοπτικού διαγωνισμού με αντικείμενο την ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑμΕΑ «Ο ΑΡΙΣΤΕΥΣ» ΛΑΡΙΣΑΣ, CPV: 60130000-8. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ημερομηνία, τόπος και υπογραφή(-ές) από τους υπόχρεους. 
 
 
 

Κατά την υποβολή του ΕΕΕΣ, είναι δυνατή, με μόνη την ψηφιακή υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα, 
η προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 73 για το σύνολο των φυσικών προσώπων 
που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν. 
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα για την εφαρμογή του παρόντος άρθρου, νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως προκύπτει από το 
ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο υποβολής της προσφοράς το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο 
να εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης. 

Στην αντίθετη περίπτωση (που δεν θα υπογράφει ο νόμιμος εκπρόσωπος), θα πρέπει να συνυπογράφουν ψηφιακά όλα τα υπόχρεα 
πρόσωπα που έχουν υποχρέωση υπογραφής του ΤΕΥΔ και ειδικότερα: 
αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.), ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών (Ι.Κ.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. 
και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, 
ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον διευθύνοντα σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, 
γγ) στις περιπτώσεις των συνεταιρισμών τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου 
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους. 
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i Επαναλάβετε τα στοιχεία των αρμοδίων, όνομα και επώνυμο, όσες φορές χρειάζεται. 
ii Βλέπε σύσταση της Επιτροπής, της 6ης Μαΐου 2003, σχετικά με τον ορισμό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (ΕΕ L 124 της 20.5.2003, σ. 36). Οι πληροφορίες 
αυτές απαιτούνται μόνο για στατιστικούς σκοπούς.  
Πολύ μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει 
τα 2 εκατομμύρια ευρώ. 
Μικρή επιχείρηση: επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 
εκατομμύρια ευρώ. 
Μεσαίες επιχειρήσεις: επιχειρήσεις που δεν είναι ούτε πολύ μικρές ούτε μικρές και οι οποίες απασχολούν λιγότερους από 250 εργαζομένους και των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν 
υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ και/ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατομμύρια ευρώ. 
iii Τα δικαιολογητικά και η κατάταξη, εάν υπάρχουν, αναφέρονται στην πιστοποίηση. 

iv Ειδικότερα ως μέλος ένωσης ή κοινοπραξίας ή άλλου παρόμοιου καθεστώτος. 
v  Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με το δεύτερο εδάφιο του άρθρου 78 “Όσον αφορά τα κριτήρια που σχετίζονται με τους τίτλους σπουδών και τα επαγγελματικά προσόντα που ορίζονται στην περίπτωση στ́  του Μέρους ΙΙ του 
Παραρτήματος ΧΙΙ του Προσαρτήματος Α  ́ή με την σχετική επαγγελματική εμπειρία, οι οικονομικοί φορείς, μπορούν ωστόσο να βασίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων μόνο εάν οι τελευταίοι θα εκτελέσουν τις εργασίες ή τις 
υπηρεσίες για τις οποίες απαιτούνται οι συγκεκριμένες ικανότητες.” 
vi Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 73 παρ. 3 α, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η κατ' εξαίρεση παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό  για επιτακτικούς λόγους δημόσιου 
συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος.  
vii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασης-πλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008, σ. 42). 
viii Σύμφωνα με άρθρο 73 παρ. 1 (β). Στον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) αναφέρεται ως “διαφθορά”. 
ix 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 σ́  αυτήν Πρωτοκόλλου» (αφορά σε  προσθήκη καθόσον στο ν. 
Άρθρο 73 παρ. 1 β αναφέρεται η κείμενη νομοθεσία). 
x Κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με τη προστασία των οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48)  όπως κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (ΦΕΚ 48/Α) 
"Κύρωση της Σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων και των συναφών µε αυτήν Πρωτοκόλλων. 
xi Όπως ορίζονται στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο του Συμβουλίου, της 13ης Ιουνίου 2002 για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της 22.6.2002, σ. 3). Αυτός ο λόγος αποκλεισμού περιλαμβάνει επίσης 
την ηθική αυτουργία ή την απόπειρα εγκλήματος, όπως αναφέρονται στο άρθρο 4 της εν λόγω απόφασης-πλαίσιο. 
xii Όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για 
τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της 25.11.2005, σ.15)  που ενσωματώθηκε με το ν. 3691/2008 (ΦΕΚ 166/Α) “Πρόληψη και καταστολή της 
νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας και άλλες διατάξεις”. 
xiii Όπως ορίζεται στο άρθρο 2 της οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 5ης Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την προστασία 
των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1) η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (ΦΕΚ 
215/Α)"Πρόληψη και καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και προστασία των θυμάτων αυτής και άλλες διατάξεις.". 
xiv Η εν λόγω υποχρέωση αφορά ιδίως: α) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές, β) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον 
Διευθύνοντα Σύμβουλο καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ( βλ. τελευταίο εδάφιο της παρ. 1 του άρθρου 73 ) 
xv Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvi Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xvii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xviii Οικονομικός φορέας που έχει αποκλειστεί με τελεσίδικη απόφαση από τη συμμετοχή σε διαδικασία σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης δε μπορεί να κάνει χρήση αυτής της δυνατότητας κατά την περίοδο 
αποκλεισμού που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση (άρθρο 73 παρ. 7 τελευταίο εδάφιο)  
xix Λαμβανομένου υπόψη του χαρακτήρα των εγκλημάτων που έχουν διαπραχθεί (μεμονωμένα, κατ̓ εξακολούθηση, συστηματικά ...), η επεξήγηση πρέπει να καταδεικνύει την επάρκεια των μέτρων που λήφθηκαν.  
xx Στην περίπτωση που ο οικονομικός φορέας είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την κύρια όσο και την 
επικουρική ασφάλιση (άρθρο 73 παρ. 2 δεύτερο εδάφιο).  
xxi Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ. 3 περ. α  και β, εφόσον προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης είναι δυνατή η παρέκκλιση από τον υποχρεωτικό αποκλεισμό λόγω αθέτησης υποχρεώσεων καταβολής 
φόρων ή ασφαλιστικών εισφορών κατ’ εξαίρεση, για επιτακτικούς λόγους δημόσιου συμφέροντος, όπως δημόσιας υγείας ή προστασίας του περιβάλλοντος ή/και  όταν ο αποκλεισμός θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν 
μόνο μικρά ποσά των φόρων ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί, ή όταν ο οικονομικός φορέας ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών του όσον 
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα, σύμφωνα με το τελευταίο εδάφιο της παραγράφου 2 του άρθρου 73, πριν από την εκπνοή 
της προθεσμίας αίτησης συμμετοχής ή σε ανοικτές διαδικασίες της προθεσμίας υποβολής προσφοράς  
xxii Επαναλάβετε όσες φορές χρειάζεται. 
xxiii Όπως αναφέρονται για τους σκοπούς της παρούσας διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης στις κείμενες διατάξεις, στα έγγραφα της σύμβασης  ή στο άρθρο 18 παρ. 2 . 
xxiv . Η απόδοση όρων είναι σύμφωνη με την παρ. 4 του άρθρου 73 που διαφοροποιείται από τον Κανονισμό ΕΕΕΣ (Κανονισμός ΕΕ 2016/7) 
xxv Άρθρο 73 παρ. 5. 

xxvi Πρβλ και άρθρο 1 ν. 4250/2014 
xxvii Υπό την προϋπόθεση ότι ο οικονομικός φορέας έχει παράσχει τις απαραίτητες πληροφορίες (διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέα έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς 
των εγγράφων) που παρέχουν τη δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα φορέα να το πράξει. Όπου απαιτείται, τα στοιχεία αυτά πρέπει να συνοδεύονται από τη σχετική 
συγκατάθεση για την εν λόγω πρόσβαση. 
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ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ. 4 Ν. 1599/1986) 
 
 

ΠΡΟΣ(1): ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:  

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:  

Τόπος Κατοικίας:  Οδός:  Αριθ:  ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  Δ/νση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Ε-mail):  
 

 

 

Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από της διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 

1599/1986, δηλώνω ότι:            

ως νόμιμος εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα  <σε περίπτωση ελεύθ. επαγγελματία: επαναλαμβάνεται το όνομα>

 , καταθέτω προσφορά στο πλαίσιο της αριθ. 07/2018 Διακήρυξης της Περιφέρειας Θεσσαλίας για την συμβάσεων 

παροχής υπηρεσιών μεταφοράς ωφελουμένων του Παραρτήματος ΑμΕΑ «Ο Αριστεύς» Λάρισας, για εκείνα τα δρομολόγια και 

τα μεταφορικά μέσα που αποτυπώνονται στον ακόλουθο πίνακα με τίτλο «ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ 

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας δήλωσης:   

              

 

 

Ημερομηνία:      …/…/….. 
Ο – Η Δηλών 

 
 
 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 

(2) Αναγράφεται ολογράφως.  

(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση 

τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε 

να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 

(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.  
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 

α/α 
δρομολογίου 

(1) 
Περιγραφή δρομολογίου 

(2) 

Είδος 
οχήματος 

(3) 

μόνον για ΕΔΧ-ταξί (4)* 

Πινακίδα 
Κυκλοφορίας 

(5) 

Αριθμός άδειας 
κυκλοφορίας 

(6) 

Αριθμός 
θέσεων 

(7) 

Καθεστώς υπό το οποίο είναι 
διαθέσιμο 

(8)** 

Κωδικός έδρας –
διοικητικής 
μονάδας 

(4α) 

Περιγραφή έδρας– 
διοικητικής μονάδας 

(4β) 

         

         

         

 

 

 

ΟΔΗΓΙΕΣ 

*  Ειδικά για τα ΕΔΧ (ταξί) θα πρέπει να τηρούνται οι διατάξεις περί έδρας – διοικητικής μονάδας. Στο πεδίο «κωδικός έδρας» αποτυπώνεται ο αριθμός που αναγράφεται στην άδεια κυκλοφορίας, ενώ στο πεδίο 
«περιγραφή έδρας» ο αντίστοιχος τίτλος της έδρας - χωρικής αρμοδιότητας 

** Για την στήλη «Καθεστώς υπό το οποίο είναι διαθέσιμο», αναγράφεται κατά περίπτωση: 
 Ιδιόκτητο 100% 
 Συνιδιοκτησία & παραχώρηση (με την αναγραφή των % ποσοστών συνιδιοκτησίας και των ονοματεπώνυμων των συνιδιοκτητών) 
 Μισθωμένο (με το ονοματεπώνυμο του εκμισθωτή) 

 Άλλη περίπτωση (περιγραφή της περίπτωσης και αναγραφή των σχετικών πράξεων, αποφάσεων, πρακτικών κλπ) 

Επισημαίνεται ότι: 
τα οχήματα δηλώνονται ως ήδη διαθέσιμα προ της υποβολής της προσφοράς με σκοπό την παροχή υπηρεσιών στο πλαίσιο της εκτέλεσης δημοσίων συμβάσεων. 
Ως εκ τούτου, οι προσφέροντες θα πρέπει να διαθέτουν ήδη και εν ισχύ τα σχετικά δικαιολογητικά (Υπεύθυνες Δηλώσεις, Πρακτικά, Συμφωνητικά κλπ) από τα οποία τεκμαίρεται η δυνατότητα δρομολόγησης των 
μέσων μεταφοράς, παρότι ως αποδεικτικά μέσα κατατίθενται στο στάδιο της κατακύρωσης. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ’ 

 
 
 
 
 

ΕΝΤΥΠΟ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

 
(υποβάλλεται ΕΝΤΟΣ ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ 

μέσα στον κυρίως φάκελο) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

07/2018 
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Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
 
 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ  

Α.Φ.Μ.  

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ, Τ.Κ.  

ΠΟΛΗ  

ΝΟΜΟΣ  

ΤΗΛΕΦΩΝΟ / ΦΑΞ / E-MAIL  
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
 
Αναγράψτε το προσφερόμενο ΑΚΕΡΑΙΟ ποσοστό (%) έκπτωσης επί του ημερησίου κόστους μεταφοράς στην τελευταία στήλη του κάτωθι πίνακα για 
το/τα δρομολόγιο/α για το οποίο κατατίθεται η προσφορά. 
 

α/α 
Δήμος 

σχολικής 
μονάδας 

Περιγραφή Δρομολογίου 
Ωφελού
μενοι 

Έμφορτα 
χλμ 

 Μέσο 
μεταφοράς 

Με 
επιστροφή 

Συνοδός 
Αρχική 
δαπάνη 

Δαπάνη 
συνοδού 

Ημερήσιο 
κόστος 

[άνευ. ΦΠΑ] 

Προσφερόμενο % 
ΑΚΕΡΑΙΟ 
ποσοστό 
έκπτωσης 

1 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από Αμπελάκια - Δασοχώρι 
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

2 45,9 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 103,76 10,20 113,96 …………….. % 

2 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από Κοιλάδα  
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

1 19 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 51,88 10,20 62,08 …………….. % 

3 ΛΑΡΙΣΑΙΩΝ 
Από Χάλκη 
στη δομή ΑΡΙΣΤΕΥΣ (Παπάγου 49, Γιάννουλη) 

1 21,3 ΤΑΞΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 55,80 10,20 66,00 …………….. % 

 
 
Το παρόν έντυπο εσωκλείεται σε σφραγισμένο φάκελο ο οποίος και θα περιέχεται εντός του κύριου (εξωτερικού) φακέλου. 
 

 
 
 

Ημερομηνία: ………………  Για τον υποψήφιο Ανάδοχο 
  

Σφραγίδα / Υπογραφή 
  Ονοματεπώνυμο 

Νομίμου Εκπροσώπου 
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