
Σελίδα 1 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                Σέρρες,       02-11-2022   
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ                                                        Αριθμ. Πρωτ.772138(5614) 
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΟΡΓ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ 
ΥΠΟΔ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ-ΑΝΘΡ. ΠΟΡΩΝ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕΡΡΩΝ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 
 

 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΚΑΤΟΠΙΝ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΘΟΥΝ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ Π.Ε. ΣΕΡΡΩΝ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 
2022-2023. 

ΚΩΔΙΚΟΣ CPV: 60130000-8 Υπηρεσίες Ειδικών Οδικών Μεταφορών Επιβατών 

 

 

       ΧΡΟΝΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ                                         ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΟΙΚΟΝ. ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 
ΕΝΑΡΞΗΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

ΚΑΤΑΛΗΚΤΙΚΗ 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 

ΥΠΟΒΟΛΗΣ  

  02/11/2022 
08/11/2022 και ώρα 

14:30 

 

 

ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 

Ημερομηνία 
Ημέρα 

εβδομάδας 
Ώρα 

09/11/2022 Τετάρτη 09:00 

           

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑΣ ΔΑΠΑΝΗΣ 

                                     ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ             88.179,20 € 

                                    ΦΠΑ 13%                               11.463,30 € 

                               ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕ ΦΠΑ  99.642,50 € 

 
 
 
ΕΙΔΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΣΗΣ: Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ (ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΕΠΙ %) 
ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΙΣΧΥΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: ΑΠΟ ΤΗΣ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ ΤΗΣ ΕΩΣ 30-6-2023. 
 

 

Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. 
Σερρών Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36 62110  –  
Σέρρες 

 



ΑΔΑ: 6ΑΨΓ7ΛΛ-ΖΛΧ



 

Σελίδα 2 

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής (Α.Α.) 

 

Επωνυμία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ – 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.) 997612598 

Ταχυδρομική διεύθυνση Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 36, ΣΕΡΡΕΣ 

Πόλη ΣΕΡΡΕΣ 

Ταχυδρομικός Κωδικός 62110 

Χώρα ΕΛΛΑΔΑ 

Κωδικός ΝUTS EL526 

Τηλέφωνο 2321350436, 2321350357 

Φαξ 2321350458 

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο  kiriazis@serres.pkm.gov.gr  

Αρμόδιος για πληροφορίες Υποδιεύθυνση Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων 
Π.Ε. Σερρών —  Τμήμα Προμηθειών  
Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36, 62110 – 
Σέρρες  
Τηλ.   2321350436, 2321350357  
e-mail:kiriazis@serres.pkm.gov.gr  
            aggelidis@serres.pkm.gov.gr 
Κυριαζής Δημήτριος, Εισηγητής 

Αγγελίδης Κωνσταντίνος, Προϊστάμενος 

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο  (URL) www.pkm.gov.gr 

 

Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΕΡΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης-

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/τ.Α/7-6-2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει. 
2.  Τις διατάξεις του Π.Δ.133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (ΦΕΚ 

226/τ.Α/27-12-2010), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 81320+77909/1-12-2016 Απόφαση του Γενικού 
Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Μακεδονίας Θράκης (ΦΕΚ 4302/τ.Β/30-12-2016). 

3.  Τις διατάξεις του Ν.3871/2010 «Δημοσιονομική Διαχείριση και Ευθύνη» (ΦΕΚ 141/τ.Α/17-8-2010). 
4.  Τις διατάξεις του Π.Δ.80/2016 «Ανάληψη υποχρεώσεων από της Διατάκτες» (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016). 
5.  Το άρθρο 2 παρ. 9 του Ν.1566/1985 (ΦΕΚ 167/τ.Α/30-09-1985) «Δομή και λειτουργία της 

Πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες διατάξεις». 
6.   Το άρθρο 2 παρ. 24 του Ν.2621/1998 «Ρύθμιση θεμάτων οργάνωσης και λειτουργίας των Τ.Ε.Ι. και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 136/τ.Α/23-06-1998). 
7. Το Ν.2446/1996 «Τροποποίηση του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284 Α΄) περί ειδικών τουριστικών λεωφορείων και 

άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/19-12-1996). 
8. Το Ν.2963/2001 «Οργάνωση και λειτουργία των δημόσιων επιβατικών μεταφορών με λεωφορεία, 

τεχνικός έλεγχος οχημάτων και ασφάλεια χερσαίων μεταφορών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 268/τ.Α/23-
11-2001). 

9. Την αριθμ.οικ.72217(1346)/31-1-2022 απόφαση περί Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων της Περιφέρειας 
Κεντρικής Μακεδονίας καθώς και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και 
άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ» (ΦΕΚ 458/τ.Β/7-2-2022). 

10. Την αριθμ.50025/19-9-2018 ΚΥΑ «Μεταφορά μαθητών δημόσιων σχολείων από τις Περιφέρειες» (ΦΕΚ 
4217/τ.Β/26-9-2018), όπως ισχύει. 

mailto:kiriazis@serres.pkm.gov.gr
mailto:xarizanou@serres.pkm.gov.gr
mailto:aggelidis@serres.pkm.gov.gr
http://www.pkm.gov.gr/


ΑΔΑ: 6ΑΨΓ7ΛΛ-ΖΛΧ



 

Σελίδα 3 

11. Το Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/8-8-2016) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών 
(Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, συμπληρώθηκε και 
ισχύει. 

12. Την αριθμ.921/30-7-2020 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΦΝ67ΛΛ-ΦΘ0) περί 
έγκρισης διενέργειας δυναμικού συστήματος αγορών για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών 
χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-
23, συνολικού προϋπολογισμού 14.302.334,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α και δικαιωμάτων 
προαίρεσης. 

13. Την αριθμ. 431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξη εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΑΔΑΜ: 
20PROC007188824, Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 94989) για την ανάθεση υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών χωρικής 
αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών και των όρων αυτού για τα σχολικά έτη 2020-21, 2021-22 και 2022-23, 
συνολικού προϋπολογισμού 14.302.334,50 €, συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. και δικαιωμάτων 
προαίρεσης. 

14. Την αριθμ.1455/24-11-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. περί τροποποίησης της 
αρίθμ.1326/20-10-2020 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (έγκριση του Πρακτικού του 
1ου σταδίου – ελέγχου-αξιολόγησης αιτήσεων συμμετοχής – στα πλαίσια της εφαρμογής του Δυναμικού 
Συστήματος Αγορών). 

15. Την αριθμ.1482/1-12-2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 608Τ7ΛΛ-ΩΞ4), που 
αφορά την έγκριση των όρων της 1ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 
431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των 
ορίων). 

16. Την αριθμ.666939(5748)/3-12-2020 1ης Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 20PROC007764056). 
17. Την αρίθμ.164/9-2-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 975Γ7ΛΛ-089), που 

αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων 
Οικονομικής Προσφοράς) της 1ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

18. Την αρίθμ. 399/6-4-2021 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ω5Θ57ΛΛ-ΚΙΒ, ΑΔΑΜ: 
21AWRD008605747), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 1ης Πρόσκλησης υποβολής 
προσφορών, όπως τροποποιήθηκε με τις αριθμ. 616/1-6-2021 (ΑΔΑ: ΩΞΦ57ΛΛ-3Α2) και 727/29-6-2021 
(ΑΔΑ: 9ΙΑΜ7ΛΛ-6ΦΗ, ΑΔΑΜ: 21AWRD008893357) αποφάσεις. 

19. Την αριθμ.2/2021 Πράξη του Επιτρόπου του Ελεγκτικού Συνεδρίου. 
20. Την αρίθμ.1300/25-10-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΕΥ27ΛΛ-Θ9Ρ), 

που αφορά την έγκριση των όρων της 2ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 
21.  Την αριθμ.725333(5715)/12-11-2021 2η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 21PROC009526009). 
22. Την αριθμ.1511/7-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Περιφέρειας Κεντρικής 

Μακεδονίας (ΑΔΑ: ΨΖΡ97ΛΛ-Ε5Η), που αφορά την ανάδειξη μελών και αναπληρωματικών μελών 
επιτροπών διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων της Π.Ε. Σερρών για το έτος 2022. 

23. Την αριθμ.6786(162)/05-01-2022 απόφαση πολυετούς ανάληψης υποχρέωσης του Τμήματος 
Προϋπολογισμού, Λογιστικής και Ταμειακής Διαχείρισης της Υποδ/νσης Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων της 
Π.Ε. Σερρών, και α/α καταχώρησης 867 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας μας 
(ΑΔΑ: 6ΝΡΗ7ΛΛ-ΑΩΗ). 

24. Την αρίθμ.1509/7-12-2021 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6ΥΖΛ7ΛΛ-9Φ1), που 
αφορά την έγκριση των όρων της 3ης πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

25.  Την αριθμ. 17679(241)/11-01-2022 3η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC009907355). 
26. Την αρίθμ.61/01-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ψ0ΛΔ7ΛΛ-ΥΡ3), που 

αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων 
Οικονομικής Προσφοράς) της 2ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών. 

27. Την αρίθμ.126/15-02-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 6Ν3Θ7ΛΛ-ΜΑΜ) 
που αφορά την έγκριση α) του 1ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής/Τεχνικής Προσφοράς) και β) του 2ου σταδίου (ηλεκτρονική αποσφράγιση υποφακέλων 
Οικονομικής Προσφοράς) της 3ης Πρόσκλησης. 

28. Την αρίθμ. 344/29-3-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΟ307ΛΛ-ΨΒ3, 
ΑΔΑΜ: 22AWRD010448571), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 2ης Πρόσκλησης. 



ΑΔΑ: 6ΑΨΓ7ΛΛ-ΖΛΧ



 

Σελίδα 4 

29. Την αρίθμ. 431/19-4-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: ΨΚ5Δ7ΛΛ-ΚΥΡ, 
ΑΔΑΜ: 22AWRD010483867), που αφορά την ανάδειξη οριστικών αναδόχων της 3ης Πρόσκλησης. 

30. Την αρίθμ.640/24-5-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: 615Λ7ΛΛ-Θ6Υ), όπως 
τροποποιήθηκε με την αρ.698/7-6-2022 Απόφασή της (ΑΔΑ: 9ΤΘ17ΛΛ-ΩΛΘ) και αφορά την έγκριση της 
διενέργειας και των όρων της 4ης Πρόσκλησης υποβολής προσφορών στα πλαίσια της αριθμ. 
431439(3421)/12-8-2020 Διακήρυξης εφαρμογής Δυναμικού Συστήματος Αγορών-Δ.Σ.Α. (άνω των 
ορίων). 

31.  Την αριθμ. 415163(3033)/09-06-2022 4η Πρόσκληση (ΑΔΑΜ: 22PROC010717442). 
32. Τις διατάξεις του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141). 
33. Το αριθμ.717456(4680)/11-10-2022 έγγραφο του Τμήματος Απασχόλησης και Υποστήριξης της 

Εκπαίδευσης της Δ/νσης Ανάπτυξης και Περιβάλλοντος Π.Ε. Σερρών (ΑΔΑΜ: 22REQ0011399059). 
34. Την αριθμ. 1392/25-10-2022 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Π.Κ.Μ. (ΑΔΑ: Ψ6Χ57ΛΛ-8Θ0) περί 

έγκρισης προσφυγής στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης του άρθρου 32 του Ν.4412/2016 (Α΄ 147), 
κατ’ εφαρμογή του άρθρου 391 του Ν.4957/2022 (Α΄141), για την ανάθεση νέων δρομολόγιων 
μεταφοράς μαθητών χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. Σερρών για το σχολικό έτος 2022-2023. 

 

ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ 
 

τους ενδιαφερόμενους Οικονομικούς Φορείς, όπως συμμετέχουν στη διαδικασία της διαπραγμάτευσης 
με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) υποβάλλοντας προσφορά 
για τα δρομολόγια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας Π.Ε. 
Σερρών σχολικού έτους 2022-2023, που επισυνάπτονται στην παρούσα Πρόσκληση. 
 
Προθεσμία παραλαβής προσφορών και διενέργεια διαγωνισμού  

Οι προσφορές θα υποβάλλονται σε σφραγισμένο φάκελο στο πρωτόκολλο της Υποδιεύθυνση 
Οικονομικού-Ανθρ. Πόρων Π.Ε. Σερρών, Ταχ. Δ/νση: Κ. Καραμανλή 36-Διοικητήριο, 2ος όροφος Γραφείο 
214, Τ.Κ.: 62110 – Σέρρες από τους ενδιαφερόμενους έως τις 08/11/2022 και ώρα 14:30. 
Η διαδικασία της διαπραγμάτευσης θα διενεργηθεί από την αρμόδια Επιτροπή στις 09/11/2022 και ώρα 
09:00. 

Αν η συνεδρίαση της αρμόδιας Επιτροπής δεν καταστεί δυνατή την ημέρα του Διαγωνισμού για λόγους 
ανώτερης βίας (π.χ. απεργία, υπηρεσιακοί λόγοι, κλπ), αναβάλλεται για την ίδια ώρα την επόμενη 
εργάσιμη ημέρα. Στην περίπτωση αυτή, η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει με κάθε πρόσφορο τρόπο 
(μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τηλεφωνικά κτλ) όλους τους Διαγωνιζόμενους για την αναβολή και 
την ημέρα και ώρα της νέας συνεδρίασης.  

 

Άρθρο 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. 
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Άρθρο 2 
ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
2. Περιεχόμενο Φακέλων Προσφορών 
2.1 Υποφάκελος «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά»  
2.1.1 Ο ως άνω υποφάκελος περιλαμβάνει:  
1) Yπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: ο αριθμός κυκλοφορίας των Λεωφορείων ή των Δ.Χ. επιβατικών (ΤΑΞΙ 
κλπ) που θα χρησιμοποιηθούν για την εκτέλεση του κάθε δρομολογίου και ο αριθμός των θέσεων αυτών 
σύμφωνα με την άδεια κυκλοφορίας έκαστου. Στα Δ.Χ. επβατικά (ΤΑΞΙ) αναγράφεται υποχρεωτικά η 
Έδρα. Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
2) Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν:  

α) άδεια κυκλοφορίας, σε ισχύ, των οχημάτων που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,  

β) ασφαλιστήρια συμβόλαια, σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε δρομολόγιο,  

γ) δελτίο τεχνικού ελέγχου από ΚΤΕΟ σε ισχύ, για τα οχήματα που θα χρησιμοποιηθούν για κάθε 
δρομολόγιο,  

δ) βεβαίωση της εποπτεύουσας αρχής, ως προς το νόμιμο της λειτουργίας των ΚΤΕΛ, όπου απαιτείται 
κατά τις κείμενες διατάξεις. Σε περίπτωση που δεν απαιτείται, αντ’ αυτής, προσκομίζεται υπεύθυνη 
δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ΚΤΕΛ, στην οποία δηλώνεται ότι δεν υπάρχει σχετική υποχρέωση 
και αναφέρεται η σχετική νομοθετική/κανονιστική διάταξη στην οποία αυτή εδράζεται.  

3) Άδεια οδήγησης, σε ισχύ, για τους οδηγούς που θα χρησιμοποιηθούν, όπου για τους οδηγούς 
λεωφορείων πρέπει στην άδεια οδήγησης να είναι σε ισχύ ο αριθμός ΠΕΙ (Πιστοποιητικό Επαγγελματικής 
Ικανότητας). 

4) Υπεύθυνη δήλωση, σύμφωνα με την παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986, όπως εκάστοτε ισχύει, 
στην οποία θα δηλώνονται τα εξής: 
-ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση 
των υποχρεώσεών τους όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης. 
- ότι δεν τους έχει επιβληθεί η ποινή του οριζόντιου αποκλεισμού από διαγωνισμούς, με αμετάκλητη 
κοινή απόφαση των Αρμόδιων Υπουργών, σύμφωνα με το άρθρο 74 του Ν. 4412/2016. (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) 
- ότι δεν τελούν σε καμία από τις λοιπές καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν 4412/2016 που 
αποκλείουν τη συμμετοχή του στο διαγωνισμό. 
- ότι δεν υπάρχουν νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης. 
- ότι δεν έχουν κηρυχτεί έκπτωτοι από σύμβαση προμηθειών/υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα. 
- ότι δεν έχει εκδοθεί σε βάρος τους απόφαση αποκλεισμού, σύμφωνα με το άρθρο 74 του ν.4412/2016. 
- ότι βεβαιώνεται η ακρίβεια των δικαιολογητικών που προσκομίστηκαν σε απλή φωτοτυπία. 
- ότι βάσει του άρθρου 43 παρ. 7αγ του Ν.4605/2019 δε βρίσκονται σε καμία από τις καταστάσεις του 
άρθρου 73 παρ.1 του Ν.4412/2016. Η υποχρέωση προσκόμισης της ως άνω Υπεύθυνης Δήλωσης αφορά 
τον νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας. 
- ότι κατά το χρόνο λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, όπως αυτή ορίζεται με τη σχετική 
πρόσκληση, δεν τελούν υπό στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. 
Η υπεύθυνη δήλωση υπογράφεται από τον προσφέροντα και δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου 
υπογραφής. 
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2.2 Υποφάκελος «Οικονομική Προσφορά»  

Η παρούσα πρόσκληση υποδιαιρείται στα κάτωθι τμήματα: 4 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ 
ΖΩΝΗΣ, τα οποία προκηρύσσονται ανά δρομολόγιο και 11 ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ 
ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, τα οποία προκηρύσσονται ανά δρομολόγιο και αναλύονται 
ως εξής: 

- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 30.534,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
13%. 

- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, 
εκτιμώμενης αξίας 57.644,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία αφορά την εκτέλεση δρομολογίων 160 ημερών. 

Οι διαγωνιζόμενοι πρέπει να υποβάλλουν προσφορά, τουλάχιστον για ένα δρομολόγιο κατά περίπτωση. 
Δηλαδή μπορούν να υποβάλλουν προσφορά για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των 
Δρομολογίων ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ ή για ένα ή περισσότερα του ενός ή για το σύνολο των 
Δρομολογίων ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, η δε 
κατακύρωση μπορεί να γίνει και για περισσότερα του ενός δρομολόγια ή και για το σύνολο των 
δρομολογίων στον ίδιο μειοδότη. 

Η Οικονομική Προσφορά υποβάλλεται σφραγισμένη στον υπόφάκελο «Οικονομική Προσφορά». 

Η οικονομική προσφορά συντάσσεται συμπληρώνοντας επί ποινή αποκλεισμού το Υπόδειγμα του 
Παραρτήματος. Η τιμή της παρεχόμενης υπηρεσίας δίνεται σε ευρώ ανά μονάδα. 

Οι υποψήφιοι οι οποίοι θα συμμετάσχουν με περισσότερες της μίας κατηγορίας οχημάτων δηλαδή 
Μικρά ή Μεγάλα Λεωφορεία ή Ε.Δ.Χ, θα πρέπει να επισυνάψουν ξεχωριστή Οικονομική προσφορά 
(κατά το Υπόδειγμα του Παραρτήματος) για κάθε κατηγορία οχήματος.  

Για τα ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ 
έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του άρθρου 2, παρ. 5, ΚΕΦ. Γ, περ. 1 της υπ’ αριθ. 50025/19-9-2018 - ΦΕΚ 
4217/Β΄/26-9-2018) Κ.Υ.Α. περί της τήρησης του ισχύοντος θεσμικού πλαισίου της έδρας-διοικητικής 
μονάδας  των ΕΔΧ οχημάτων (άρθρο 83 του Ν. 4070/2012). 

Ανάδοχος /οι θα αναδειχθεί εκείνος/οι οι οποίοι θα προσφέρει /ουν το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης 
και κατά συνέπεια την χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο. 

Τα διαθέσιμα οχήματα μπορούν να χρησιμοποιούνται για περισσότερα του ενός δρομολόγια εφόσον 
αυτά δεν ανήκουν στην ίδια λειτουργική ζώνη και αποδεικνύεται από τους χρόνους και τις 
χιλιομετρικές αποστάσεις ότι αυτά μπορούν να πραγματοποιηθούν και δεν διακινδυνεύεται η ασφαλής 
και έγκαιρη μεταφορά των μαθητών από και προς τα σχολεία φοίτησης. 

Τόσο το ποσοστό της έκπτωσης, όσο και οι τελικές υποβληθείσες τιμές μειοδοσίας είναι δεσμευτικές για 
τον ανάδοχο, από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι την λήξη της καθώς και σε περίπτωση 
τροποποιήσεων ή παρατάσεων. 

Επισημαίνεται ότι: 

• Το ποσοστό της έκπτωσης πρέπει να είναι ακέραιος αριθμός χωρίς δεκαδικά ψηφία. Σε περίπτωση 
υποβολής ποσοστού έκπτωσης με δεκαδικά ψηφία, αυτό θα στρογγυλοποιηθεί στην ανώτερη 
ακέραια μονάδα. 

• Κανείς δεν μπορεί να εκπροσωπεί στην ίδια διαγωνιστική διαδικασία περισσότερες από μία 
εταιρείες ή ένωση προμηθευτών, ούτε να συμμετάσχει ξεχωριστά για τον εαυτό του και να 
εκπροσωπεί εταιρεία που συμμετέχει στην εν λόγω διαδικασία ή ένωση προμηθευτών. 

Στην τιμή περιλαμβάνονται οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την 
κείμενη νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή των υπηρεσιών στον τόπο και με 
τον τρόπο που προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. 
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Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Επισημαίνεται ότι το εκάστοτε ποσοστό Φ.Π.Α. επί τοις εκατό, της ανωτέρω τιμής θα υπολογίζεται 
αυτόματα από το σύστημα.  

Οι προσφερόμενες τιμές είναι σταθερές καθ’ όλη τη διάρκεια της σύμβασης και δεν αναπροσαρμόζονται.  

Στις περιπτώσεις που με την προσφορά υποβάλλονται ιδιωτικά έγγραφα, αυτά γίνονται αποδεκτά είτε 
κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του Ν.4250/2014 (Α’ 94) είτε και σε απλή φωτοτυπία, εφόσον 
συνυποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση, στην οποία βεβαιώνεται η ακρίβειά τους και η οποία φέρει 
υπογραφή μετά την έναρξη της διαδικασίας σύναψης κάθε επιμέρους σύμβασης (ήτοι την αποστολή της 
σχετικής πρόσκλησης υποβολής προσφορών). 

 

Άρθρο 3 
ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 

 
3.1 Αποσφράγιση προσφορών 

Το αρμόδιο όργανο της Αναθέτουσας Αρχής (Επιτροπή Αξιολόγησης Προσφορών), προβαίνει στην έναρξη 
της διαδικασίας αποσφράγισης των φακέλων των προσφορών, στο πλαίσιο της πρόσκλησης, 
ακολουθώντας τα εξής στάδια: 

• Αποσφράγιση του υπόφακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής-Τεχνική Προσφορά»  

• Αποσφράγιση του υπόφακέλου «Οικονομική Προσφορά»,  

Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να καλέσει τους οικονομικούς φορείς να συμπληρώσουν ή να διευκρινίσουν 
τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβληθεί, ή να διευκρινίσουν το περιεχόμενο της τεχνικής ή 
οικονομικής προσφοράς τους, σύμφωνα με το άρθρο 102 του ν. 4412/2016. 

3.2 Αξιολόγηση προσφορών 

3.2.1 Διαδικασία Αξιολόγησης  

Μετά την κατά περίπτωση αποσφράγιση των προσφορών, η Αναθέτουσα αρχή προβαίνει στην αξιολόγηση 
αυτών μέσω του αρμόδιου οργάνου της (Επιτροπή), εφαρμοζόμενων κατά τα λοιπά των κειμένων 
διατάξεων. 

Ειδικότερα : 

Αρχικά αξιολογούνται τα δικαιολογητικά του φακέλου «Δικαιολογητικά Συμμετοχής - Τεχνική Προσφορά» 
και κατόπιν τα δικαιλογητικά του φακέλου «Οικονομική Προσφορά». 

Στα πλαίσια της αξιολόγησης των οικονομικών προσφορών, η επιτροπή προβαίνει στην επιλογή, μεταξύ 
των συνυποψήφιων στο ίδιο δρομολόγιο, ως τελικό ανάδοχο, εκείνον που θα προσφέρει την χαμηλότερη 
τιμή (μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης επί τις %) μετά την διαδικασία της διαπραγμάτευσης. 
Διαπραγμάτευση διενεργείται μεταξύ των συνυποψηφίων που υπέβαλαν προσφορά για το ίδιο 
δρομολόγιο. Δίνεται η δυνατότητα σε περίπτωση υποβολής μιας οικονομικής προσφοράς αποδοχής του 
αρχικού ποσοστού έκπτωσης. 

Στην περίπτωση ισότιμων προσφορών μετά την διαπραγμάτευση η αναθέτουσα αρχή επιλέγει τον 
ανάδοχο με κλήρωση μεταξύ των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν ισότιμες προσφορές. Η κλήρωση 
γίνεται ενώπιων της Επιτροπής του Διαγωνισμού και παρουσία των οικονομικών φορέων που υπέβαλαν 
τις ισότιμες προσφορές. Σε περίπτωση μη προσέλευσης των οικονομικών φορέων, διενεργείται μόνο 
παρουσίας της Επιτροπής. 

Στο τέλος της διαδικασίας η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό όπου αποτυπώνονται τα αποτελέσματα της 
αξιολόγησης των προσφορών και της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης. 
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Άρθρο 4 
ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗ-ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

 
Κατόπιν και πριν την έκδοση της απόφασης ανάθεσης ο ανάδοχος καλείται να προσκομίσει στην 
αναθέτουσα αρχή τα κάτωθι δικαιλογητικά: 

1. Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, 
ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμου εγγράφου. 

2. Πιστοποιητικά εκδιδόμενα από τον e-ΕΦΚΑ, από τα οποία να προκύπτει ότι ο οικονομικός φορέας είναι 
ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης κύριας και 
επικουρικής, εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

3. Αποδεικτικό ενημερότητας εκδιδόμενο από την Α.Α.Δ.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι ο οικονομικός 
φορέας είναι ενήμερος ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο 
υποβολής του (άρθρο 80 του ν. 4412/2016). 

4. Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο Πρωτοδικείο, έκδοσης τελευταίου 
τριμήνου πριν από την ημερομηνία υποβολής του, από το οποίο προκύπτει ότι οι οικονομικοί φορείς δεν 
τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση ή 
ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης.  Για τις ΙΚΕ προσκομίζεται επιπλέον και πιστοποιητικό 
του Γ.Ε.Μ.Η. περί μη έκδοσης απόφασης λύσης ή κατάθεσης αίτησης λύσης του νομικού προσώπου, ενώ 
για τις ΕΠΕ προσκομίζεται επιπλέον πιστοποιητικό μεταβολών. Επιπλέον: 

α) Πιστοποιητικό του Γ.Ε.Μ.Η. από το οποίο προκύπτει ότι το νομικό πρόσωπο δεν έχει λυθεί και τεθεί υπό 
εκκαθάριση με απόφαση των εταίρων.  

β) Εκτύπωση της καρτέλας “Στοιχεία Μητρώου/ Επιχείρησης” από την ηλεκτρονική πλατφόρμα της 
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων, όπως αυτά εμφανίζονται στο taxisnet, από την οποία να προκύπτει 
η μη αναστολή της επιχειρηματικής δραστηριότητάς τους. 

5. Πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης εφόσον 
έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής του. 

Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, ανά περίπτωση, τα ακόλουθα:   

α) Τα νομικά πρόσωπα, βεβαίωση εγγραφής στο οικείο επιμελητήριο ή στο ΓΕΜΗ ή σε άλλο αρμόδιο 
επαγγελματικό Μητρώο, κατά περίπτωση   

β) τα φυσικά πρόσωπα, την ειδική άδεια Ε.Δ.Χ. ή άδεια άσκησης επαγγέλματος οδικού μεταφορέα σε 
ισχύ, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος. 

6. Πιστοποιητικό υγείας των οδηγών, για τους οδηγούς Ε.Δ.Χ. σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ Α 
79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017) Υπουργική Απόφαση, για τους οδηγούς Λεωφορείων σύμφωνα 
με υπ΄ αριθμ. Α3/ΟΙΚ.50984/7947/13 (ΦΕΚ Β’ 3056) Υπουργικής Απόφασης Υφυπουργού Υποδομών, 
Μεταφορών και Δικτύων περί των αδειών οδήγησης υποψηφίων οδηγών. 

Αναφορικά με το Πιστοποιητικό υγείας των οδηγών Ε.Δ.Χ. σημειώνεται ότι η υποβολή της Ειδικής Άδειας 
Οδήγησης Ε.Δ.Χ. αποδεικνύει την ύπαρξη του εν λόγω πιστοποιητικού με την επισήμανση ότι για τους 
οδηγούς που έχουν εκδώσει ή αναθεωρήσει την ειδική άδεια οδήγησης Ε.Δ.Χ. πριν τις 27-12-2017 
απαιτείται μαζί με την υποβολή της ειδικής άδειας οδήγησης και η υποβολή Πιστοποιητικού υγείας από 
Ψυχίατρο, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ Α 79574/5488/16 (ΦΕΚ Β’ 4587/27.12.2017). 

Όσον αφορά το Πιστοποιητικό υγείας των οδηγών Λεωφορείων σημειώνεται ότι η υποβολή της Άδειας 
Οδήγησης (η οποία είναι σε ισχύ για την κατηγορία Δ) αποδεικνύει την ύπαρξη του εν λόγω 
πιστοποιητικού. 

7. Πιστοποιητικό υγείας των συνοδών (όπου απαιτείται), σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα Ι 
της Υ.1α/Γ.Π. οικ. 76785/25-10-2017 (ΦΕΚ Β΄ 3758), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την αρ. 
Δ1α/Γ.Π.οικ.43289/05-06-2018 (ΦΕΚ Β΄ 2179) απόφαση Υπουργού Υγείας. 
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8. Υπεύθυνες δηλώσεις των υποψηφίων οδηγών και των συνοδών οχημάτων μεταφοράς μαθητών, στις 
οποίες δηλώνουν ότι δεν έχουν παραπεμφθεί για κανένα από τα αναφερόμενα στην ΚΥΑ αδικήματα 
καθώς και ότι δεν έχουν τεθεί σε στερητική δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική), υπό επικουρική 
δικαστική συμπαράσταση (πλήρη ή μερική) και υπό τις δύο αυτές καταστάσεις. Για τις ως άνω υπεύθυνες 
δηλώσεις δεν απαιτείται βεβαίωση γνησίου υπογραφής. 

9. Για την απόδειξη της νόμιμης εκπροσώπησης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό 
πρόσωπο και εγγράφεται υποχρεωτικά ή προαιρετικά, κατά την κείμενη νομοθεσία, και δηλώνει την 
εκπροσώπηση και τις μεταβολές της σε αρμόδια αρχή (πχ ΓΕΜΗ), προσκομίζει σχετικό πιστοποιητικό 
ισχύουσας εκπροσώπησης, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από 
την υποβολή του,  εκτός αν αυτό φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος. 

Όσα από τα ανωτέρω δικαιλογητικά έχουν κατατεθεί σε προηγούμενους διαγωνισμούς και είναι σε ισχύ 
δεν προσκομίζονται, παρά μόνο δηλώνεται ο διαγωνισμός στον οποίο έχουν υποβληθεί. 

Σε περίπτωση που δεν προσκομιστούν τα ανωτέρω δικαιολογητικά ή δεν είναι σε ισχύ ή έγκυρα, 
απορρίπτεται η προσφορά του μειοδότη και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την 
αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, οποίος και καλείται να 
προσκομίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά. 

Στη συνέχεια εκδίδεται από την αναθέτουσα αρχή μια απόφαση, με την οποία επικυρώνονται τα 
αποτελέσματα  της αξιολόγησης των προσφορών και της διαδικασίας της διαπραγμάτευσης, η οποία 
κοινοποιείται, με επιμέλεια αυτής, στους προσφέροντες.  

Μετά την έκδοση της απόφασης ανάθεσης η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση σε όλους τους 
συμμετέχοντες και προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για υπογραφή του συμφωνητικού, θέτοντάς του 
προθεσμία που δε μπορεί να υπερβαίνει τις δεκαπέντε (15) ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής 
ειδικής πρόσκλησης, προσκομίζοντας εγγύηση καλής εκτέλεσης, το ύψος της οποίας ανέρχεται σε 
ποσοστό 4% επί της αξίας της σύμβασης, εκτός ΦΠΑ. Το συμφωνητικό έχει αποδεικτικό χαρακτήρα.  

 
Άρθρο 5 

ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 
 

Η αναθέτουσα αρχή ματαιώνει ή δύναται να ματαιώσει εν όλω ή εν μέρει αιτιολογημένα τη διαδικασία 
ανάθεσης, για τους λόγους και υπό τους όρους του άρθρου 106 του Ν. 4412/2016, μετά από γνώμη της 
αρμόδιας Επιτροπής. Επίσης, αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας ανάθεσης, μπορεί, μετά από γνώμη του αρμόδιου οργάνου, να ακυρώσει μερικώς τη 
διαδικασία ή να αναμορφώσει ανάλογα το αποτέλεσμά της ή να αποφασίσει την επανάληψή της από το 
σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα ή η παράλειψη.  

 
Άρθρο 6 

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 
 

Η καταβολή της αμοιβής στον ανάδοχο γίνεται τμηματικά, κατόπιν προσκόμισης των νόμιμων 
παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 5 του ν. 
4412/2016, ήτοι: 
-       Μηνιαίες βεβαιώσεις πραγματοποίησης δρομολογίου/ων από το Διευθυντή κάθε σχολείου. 
- Τιμολόγιο του αναδόχου για παρεχόμενες υπηρεσίες, στο οποίο θα αναγράφεται το ΑΔΑΜ της 

σύμβασης. 
- Φορολογική και ασφαλιστική ενημερότητα, όπου απαιτείται, κατά τις κείμενες διατάξεις.  
Toν Ανάδοχο βαρύνουν οι υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, σύμφωνα με την κείμενη 
νομοθεσία, μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α., για την παροχή υπηρεσιών στον τόπο και με τον τρόπο που 
προβλέπεται στα έγγραφα της σύμβασης. Ιδίως, βαρύνεται με τις ακόλουθες κρατήσεις:   
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α) Κράτηση 0,1% η οποία υπολογίζεται επί της αξίας κάθε πληρωμής προ φόρων και κρατήσεων της 
αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης, υπέρ της Ενιαίας Αρχής Δημοσίων 
Συμβάσεων (άρθρο 350 Ν.4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). 

Β) Κράτηση 0,02% υπέρ του Δημοσίου (μόνο σε περίπτωση έκδοσης της κοινής απόφασης του Υπουργού 
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Οικονομικών της παρ. 6 του άρθρου 36 του ν. 4412/2016), η 
οποία υπολογίζεται επί της αξίας, εκτός ΦΠΑ, της αρχικής, καθώς και κάθε συμπληρωματικής σύμβασης. 
Το ποσό αυτό παρακρατείται σε κάθε πληρωμή από την αναθέτουσα αρχή στο όνομα και για λογαριασμό 
της Γενικής Διεύθυνσης Δημοσίων Συμβάσεων και Προμηθειών σύμφωνα με την παρ. 6 του άρθρου 36 του 
ν. 4412/2016. 

Οι υπέρ τρίτων κρατήσεις υπόκεινται στο εκάστοτε ισχύον αναλογικό τέλος χαρτοσήμου 3% και στην επ’ 
αυτού εισφορά υπέρ ΟΓΑ 20%. 

Με κάθε πληρωμή θα γίνεται η προβλεπόμενη από την κείμενη νομοθεσία παρακράτηση φόρου 
εισοδήματος αξίας 8% επί του καθαρού ποσού. 

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ  ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΚΜ 
 
 

ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΟΥ – ΑΗΔΟΝΑ Ε. ΑΘΗΝΑ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι – ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ  

 

- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ, εκτιμώμενης αξίας 30.534,40 ευρώ πλέον ΦΠΑ 
13%. 

- ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ, 
εκτιμώμενης αξίας 57.644,80 ευρώ πλέον ΦΠΑ 13%. 

Η συνολική εκτιμώμενη αξία αφορά την εκτέλεση δρομολογίων 160 ημερών. 
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ΝΕΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ ΑΣΤΙΚΗΣ ΖΩΝΗΣ σχ. έτους 2022-2023 
(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 

  

Καθορισμός Δρομολογίων σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών ανά σχολική μονάδα 

Ημέρες 
Εργασίας 

                       
ΜΕΓΑΛΟ 
ή ΜΙΚΡΟ 
Λεωφορεί
ο ή τύπου 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

Διαδρομής 
σε Χάρτη 
Google 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής Διαδρομής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισμοί ημερήσιου κόστους και κόστους 160 ημερών 

α/α   Δρομολόγιο 
Τύπος 

Σχολείου 
Πλη 
Μαθ 

Συν 
Μαθητ

ών 

 
Χρεούμενη 
Δ/νση Εκπ. 
Α/β ή Β/β 

ΧΛΜ Εντός Οικισμού ΧΛΜ Εκτός Οικισμού 

Άθρ.ΧΛΜ 
Συν 

οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

Δια 
δρομής 

Ηερή 
σιες 
Εκτε 

λέσεις 
1-2 

Μέγιστο 
Κόστος 

Ημερησίω
ς χωρίς 

ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου  

160 ημερών 
χωρίς ΦΠΑ 

κλίση οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγαλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγαλη 
(>5%) 

1 
ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ - ΟΙΝΟΥΣΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ - ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ - ΞΕΝΙΑ - 

ΠΛ. ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - ΙΠΠΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΤΟΣ - 
ΔΗΜ.ΚΤΕΟ - ΜΑΚΕΔΟΝΟΜΑΧΩΝ (Μασούτης) - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΠΕΙΡ. ΔΗΜ.ΣΧ. 28 
                              

28 Α 160 ΜΕΓΑΛΟ 14,70 10,31 0,25 3,68 0,46 14,70 1 76,97 1 76,97 12.315,20 

2 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ - ΣΤΡΥΜΩΝΟΣ - ΣΤΡΑΤΗΓΕΙΟΥ - ΦΛΩΡΙΝΗΣ - 

ΤΡΟΙΑΣ - ΑΘ.ΑΡΓΥΡΟΥ - ΟΙΝΟΥΣΣΑ - ΝΈΟ ΣΟΥΛΙ                                               
(1η επιστροφή 13:15) 

ΠΕΙΡ. ΔΗΜ.ΣΧ. 10 
                              

10 Α 160 ΜΙΚΡΟ 14,00 9,61 0,25 3,68 0,46 14,00 1 45,26 1 45,26 7.241,60 

3 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ - ΠΛ.ΕΙΡΗΝΗΣ - ΓΑΛΔΕΜΗ - ΜΟΔΕΣΤΟΥ - 

ΣΠΑΡΤΗΣ - ΠΡΟΦ.ΗΛΙΑ - ΠΛ.ΕΜΠΟΡΙΟΥ - ΠΛ.ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ - 
ΞΕΝΙΑ - ΑΗ ΓΙΑΝΝΗΣ  (2η επιστροφή 15:00) 

ΠΕΙΡ. ΔΗΜ.ΣΧ. 18 
                              

18 Α 160 ΜΙΚΡΟ 9,20 9,20 0,00 0,00 0,00 9,20 1 37,51 1 37,51 6.001,60 

4 ΚΑΤΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ ΔΗΜ.ΣΧ. 6 
                              

6 Α 160 ΤΑΞΙ 1,80 1,40 0,00 0,40 0,00 1,80 1 15,55 2 31,10 4.976,00 

                    190,84 30.534,40 
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ΝΕΑ ΜΑΘΗΤΙΚΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ - ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΝΤΑΞΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΩΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΩΝ ΜΕ ΤΑΞΙ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022 - 2023  
(ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΝΤΑΙ ΑΝΑ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΟ) 

Καθορισμός Δρομολογίων σύμφωνα με τον αριθμό των δικαιούμενων μεταφοράς μαθητών ανά σχολική μονάδα 

Ημέ-ρες 
Εργασίας 

ΤΑΞΙ 

ΧΛΜ 
Μονής 

Διαδρομής 
σε Χάρτη 
Google 

Ποιοτικά Χαρακτηριστικά Οδού Μονής Διαδρομής 
(Κ.Υ.Α. 50025 / 2018) 

Κ.Υ.Α. 50025 / 2018 
Υπολογισμοί ημερήσιου κόστους και κόστους 160 ημερών 

  
Δρομολόγιο 

Σχολείο 
Πλη 
Μαθ 

Σύν 
ολο 

Μαθητών 

Δ/νση 
Εκπ. 
Α/Β 

ΧΛΜ Εντός Οικισμού ΧΛΜ Εκτός Οικισμού 

Άθροισμα 
ΧΛΜ 

Συν 
οδός 
0/1 

Μέγιστο 
Κόστος 
Μονής 

Δια 
δρομής 

Ημερήσιες 
Εκτελέσεις 

1 - 2 

Μέγιστο 
Ημερήσιο 
Κόστος 

 προ ΦΠΑ 

Κόστος 
Περιόδου 

160 ημερών 
χωρίς ΦΠΑ 

  

κλίση 
οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγάλη 
(>5%) 

κλίση 
οδού 
μικρή 

(<=5%) 

κλίση 
οδού 

μεγάλη 
(>5%) 

1 ΝΕΑ ΚΕΡΔΥΛΛΙΑ - ΠΑΛΑΙΟΚΩΜΗ  ΝΗΠ/ΓΕΙΟ  
                  

1 1 Α 160 ΤΑΞΙ 13,80 1,50 0,00 11,40 0,90 13,80 - 24,76 2 49,52 7.923,20 

2 
ΛΕΥΚΟΤΟΠΟΣ - ΣΕΡΡΕΣ 

(ΕΙΔ.ΔΗΜ.ΣΧΟΛΕΙΟ) 
ΕΙΔ.ΔΗΜΟΤΙΚΟ 

ΣΧΟΛΕΙΟ 

                           

1 1 Α 160 ΤΑΞΙ 34,90 2,20 0,00 32,70 0,00 34,90 - 48,56 2 97,12 15.539,20 

3 ΝΙΓΡΙΤΑ - ΤΕΡΠΝΗ 
ΔΗΜ. ΣΧ. ΤΕΡΠΝΗΣ 

(Τμ.Ένταξης) 
1 1 Α 160 ΤΑΞΙ 2,00 2,00 0,00 0,00 0,00 2,00 - 11,50 2 23,00 3.680,00 

4 
ΚΕΡΚΙΝΗ - ΛΙΒΑΔΙΑ                                           

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
ΔΗΜ.ΣΧ. ΚΕΡΚΙΝΗΣ 

(Τμ. Ένταξης) 

1                          

1 2 Α 160 ΤΑΞΙ 4,80 2,00 0,00 2,80 0,00 4,80 - 14,65 1 14,65 2.344,00 

5 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ - ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑΤΟ - ΑΓΙΑ ΕΛΕΝΗ 

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
1ο & 2ο ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΣΚΟΥΤΑΡΕΩΣ 

1                        

1                 

1                 

1 4 Α 160 ΤΑΞΙ 4,70 2,50 0,00 2,20 0,00 4,70 - 14,66 1 14,66 2.345,60 

6 
ΛΕΥΚΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ                      

(Πειραματικό Δημ.Σχ.Σερρών) 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ 

1                          

1                  

1                  

1 4 Α 160 ΤΑΞΙ 5,30 3,20 0,00 2,10 0,00 5,30 - 15,51 2 31,02 4.963,20 

7 
ΣΚΟΥΤΑΡΙ – ΣΕΡΡΕΣ  (Πειραματικό 

Δημ.Σχ.Σερρών) 
ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ 

ΔΗΜ.ΣΧ. ΣΕΡΡΩΝ 
1 1 Α 160 ΤΑΞΙ 8,10 2,05 0,00 6,05 0,00 8,10 - 18,38 2 36,76 5.881,60 

8 ΚΟΡΜΙΣΤΑ - ΝΕΑ ΜΠΑΦΡΑ 
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ ΝΕΑΣ 

ΜΠΑΦΡΑΣ 
1 1 Α 160 ΤΑΞΙ 4,40 1,50 0,00 2,40 0,50 4,40 - 14,14 2 28,28 4.524,80 

9 
ΑΝΩ ΜΗΤΡΟΥΣΙ - ΑΝΩ ΚΑΜΗΛΑ              

(μόνο επιστροφή ολοήμερου) 
ΔΗΜ.ΣΧ.ΑΝΩ 
ΜΗΤΡΟΥΣΙΟΥ 

1                        

1                 

1                 

1 4 Α 160 ΤΑΞΙ 4,70 2,30 0,00 2,40 0,00 4,70 - 14,61 1 14,61 2.337,60 

10 ΕΛΑΙΩΝΑΣ - ΣΕΡΡΕΣ 
6ο & 16ο ΝΗΠ/ΓΕΙΑ 

ΣΕΡΡΩΝ 

1                          

1 2 Α 160 ΤΑΞΙ 8,20 0,23 0,35 3,23 4,39 8,20 - 18,71 2 37,42 5.987,20 

11 
ΟΙΝΟΥΣΣΑ - ΕΠΤΑΜΥΛΟΙ                         

(μόνο επιστροφή) 
ΝΗΠ/ΓΕΙΟ 

ΟΙΝΟΥΣΣΑΣ 

1                        

1                 

1 3 Α 160 ΤΑΞΙ 3,40 0,80 0,55 0,00 2,05 3,40 - 13,24 1 13,24 2.118,40 

                 360,28 57.644,80 
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Σελίδα 14 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ – Υπόδειγμα Οικονομικής Προσφοράς 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ – ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ  ΝΕΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ, ΤΑΞΙ ή Δ.Χ. ΕΠΙΒΑΤΙΚΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Α/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΙΚΕΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΧΩΡΙΚΗΣ 
ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ  Π.Ε ΣΕΡΡΩΝ ΓΙΑ TΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-23 

 

Α/Α  
Τμήματος 

(Λεωφορεία 
ή Ε.Δ.Χ.-

Ταξί) 

 
 
 
            Δρομολόγιο 

 
Απαιτούμενη 
χωρητικότητα 

μέσων- Αριθμός 
μεταφερομένων 

μαθητών 

 
Αριθμός και 

Είδος 
μεταφορικών 

μέσων της 
προσφοράς 

 
 

Αριθμοί 
κυκλοφορίας 

οχημάτων 

 
Προσφερομένη 
χωρητικότητα 
μέσων βάσει 

αδειών 
κυκλοφορίας 

Ημερήσιο Κόστος 
(προ ΦΠΑ) βάσει 
προϋπολογισμού 

Προσφορά 
Αριθμός 

δρομολογίων 
στην 

διάρκεια της 
σύμβασης 

Κόστος 
Δρομολογίου στο 

Σύνολο της 
διάρκειας της 

σύμβασης 

Ποσοστό 
έκπτωσης Ημερήσιο 

κόστος 
δρομολογίου ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ 

            

            

            

            

            

            

 

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ 

 

 

ΦΠΑ 13% 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΩΝ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ ΜΕ ΦΠΑ 

 

 

(τόπος, ημερομηνία)        

                                    Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ( ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ)- ΥΠΟΓΡΑΦΗ  



ΑΔΑ: 6ΑΨΓ7ΛΛ-ΖΛΧ



 

Σελίδα 15 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ 

Η Αναθέτουσα Αρχή ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνης επεξεργασίας το φυσικό πρόσωπο που 
υπογράφει την προσφορά ως Προσφέρων ή ως Νόμιμος Εκπρόσωπος Προσφέροντος, ότι το ίδιο ή και τρίτοι, 
κατ’ εντολή και για λογαριασμό του, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής: 

Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται στους φακέλους της 
προσφοράς και τα αποδεικτικά μέσα τα οποία υποβάλλονται στην Αναθέτουσα Αρχή, στο πλαίσιο του παρόντος 
Διαγωνισμού, από το φυσικό πρόσωπο το οποίο είναι το ίδιο Προσφέρων ή Νόμιμος Εκπρόσωπος 
Προσφέροντος. 

ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση του Φακέλου Προσφοράς, η ανάθεση της Σύμβασης, η 
προάσπιση των δικαιωμάτων της Αναθέτουσας Αρχής, η εκπλήρωση των εκ του νόμου υποχρεώσεων της 
Αναθέτουσας Αρχής και η εν γένει ασφάλεια και προστασία των συναλλαγών. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας 
και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν από την Αναθέτουσα Αρχή και για την ενημέρωση των Προσφερόντων 
σχετικά με την αξιολόγηση των προσφορών. 

ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω (υπό Α) δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται είναι:  

(α) Φορείς στους οποίους η Αναθέτουσα Αρχή αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για λογαριασμό 
της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη, μέλη Επιτροπών Αξιολόγησης, Χειριστές του Ηλεκτρονικού 
Διαγωνισμού και λοιποί εν γένει προστηθέντες της, υπό τον όρο της τήρησης σε κάθε περίπτωση του 
απορρήτου. 

(β) Το Δημόσιο, άλλοι δημόσιοι φορείς ή δικαστικές αρχές ή άλλες αρχές ή δικαιοδοτικά όργανα, στο πλαίσιο 
των αρμοδιοτήτων τους. 

(γ) Έτεροι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό, στο πλαίσιο της αρχής της διαφάνειας και του δικαιώματος 
προδικαστικής και δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το νόμο. 

IV. Τα δεδομένα θα τηρούνται για χρονικό διάστημα για χρονικό διάστημα ίσο με τη διάρκεια της εκτέλεσης της 
σύμβασης, και μετά τη λήξη αυτής για χρονικό διάστημα πέντε ετών, για μελλοντικούς φορολογικούς-
δημοσιονομικούς ή ελέγχους χρηματοδοτών ή άλλους προβλεπόμενους ελέγχους από την κείμενη νομοθεσία, 
εκτός εάν η νομοθεσία προβλέπει διαφορετική περίοδο διατήρησης. Σε περίπτωση εκκρεμοδικίας αναφορικά 
με δημόσια σύμβαση τα δεδομένα τηρούνται μέχρι το πέρας της εκκρεμοδικίας. Μετά τη λήξη των ανωτέρω 
περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται. 

V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι είτε Προσφέρων είτε Νόμιμος Εκπρόσωπος του Προσφέροντος, μπορεί να 
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το αφορούν, 
απευθυνόμενο στον υπεύθυνο προστασίας προσωπικών δεδομένων της Αναθέτουσας Αρχής. 

VI. H Αναθέτουσα Αρχή έχει υποχρέωση να λαμβάνει κάθε εύλογο μέτρο για τη διασφάλιση του απόρρητου και 
της ασφάλειας της επεξεργασίας των δεδομένων και της προστασίας τους από τυχαία ή αθέμιτη καταστροφή, 
τυχαία απώλεια, αλλοίωση, απαγορευμένη διάδοση ή πρόσβαση από οποιονδήποτε και κάθε άλλης μορφή 
αθέμιτη επεξεργασία. 
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