
 
 
ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ  
ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ  
 

ΑΠΟΠΑΜΑ ΠΡΑΚΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ 
ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 

Νν 1/09-01-2012 
 

Αξηζ.Απνθ.  1/2012 

ΘΔΜΑ: Καζνξηζκόο όξσλ αλνηθηνύ δηαγσληζκνύ γηα ηελ αλάδεημε αλαδόρνπ 
εθηέιεζεο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν «Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 
2011-2012»   
       ηνπο Μνιάνπο, ζήκεξα, ηελ  09-01-2012  εκέξα Γεπηέξα   θαη ψξα 10:30 π.κ. 

ζην Γεκνηηθφ Καηάζηεκα ηνπ Γήκνπ ζπλήιζε ζε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο,  χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση.  126/04-01-2012 

πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, πνπ επηδφζεθε λφκηκα κε απνδεηθηηθφ ζηα κέιε, ζχκθσλα 

κε ην  άξζξν 75 ηνπ Ν.3852/10.  

Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζχλνιν επηά (7) κειψλ βξέζεθαλ 

παξφληα ηα παξαθάησ  κέιε: 

             ΠΑΡΟΝΣΔ              ΑΠΟΝΣΔ 

1.Σξηρείιεο Ηξαθιήο (Πξφεδξνο)               Καλείο 

2.Υξηζηάθνο ηαχξνο (Αληηπξφεδξνο)                             

3.Ιαηξφπνπινο Γεκήηξηνο  

4.Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο                

5.Λχξαο Υαξάιακπνο 

6.Μαξνχζεο Υαξάιακπνο                 

 

7.Υαξακήο Αληψλεο                                                                                                                                                                                                                                                          

 
     Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ θ. Γειήγηαλλε Νηθφιαν. 
 
                  Γηα ην αλσηέξσ ζέκα  ν θ. Πξφεδξνο ηεο ΟΔ  έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο 
ηα παξαθάησ: 
Με ηηο παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν.3852/10 νξίδνληαη ηα εμήο: 
            Ο Πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο θαιεί ηα κέιε ηεο ζε ζπλεδξίαζε κε γξαπηή 
πξφζθιεζε, ζηελ νπνία αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, φπνηε ην 
δεηήζεη ν δήκαξρνο ή ην έλα ηξίην (1/3) ηνπιάρηζηνλ ηνπ ζπλνιηθνχ αξηζκνχ ησλ 
κειψλ ηεο. ηελ ηειεπηαία πεξίπησζε απαηηείηαη γξαπηή αίηεζε, ζηελ νπνία 
αλαθέξνληαη ηα ζέκαηα πνπ ζα ζπδεηεζνχλ. ηελ ίδηα πεξίπησζε δελ κπνξεί λα 
επαλππνβιεζεί αίηεκα γηα ην ίδην ζέκα, πξηλ παξέιζεη δίκελν, αθφηνπ εθδφζεθε 
απνξξηπηηθή απφθαζε ηεο επηηξνπήο, εθηφο εάλ γίλεηαη επίθιεζε λεφηεξσλ 
ζηνηρείσλ. Αλ θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελφο ηξίηνπ (1/3) πξνθχπηεη δεθαδηθφο 
αξηζκφο, ηφηε ν αξηζκφο απηφο ζηξνγγπινπνηείηαη ζηελ ακέζσο κεγαιχηεξε κνλάδα 



εθφζνλ πξφθεηηαη γηα ππνδηαίξεζε κεγαιχηεξε ή ίζε ηνπ εκίζεσο (0,5). Αλ ε 
επηηξνπή δελ ζπγθιεζεί ην αξγφηεξν έμη (6) εκέξεο κεηά ηελ ππνβνιή ηεο αίηεζεο, 
ζπλέξρεηαη χζηεξα απφ πξφζθιεζε εθείλσλ πνπ ππέβαιαλ ηελ αίηεζε θαη 
απνθαζίδεη γηα ηα ζέκαηα, γηα ηα νπνία είρε δεηεζεί ε ζχγθιεζή ηεο. 
Η αδηθαηνιφγεηε παξάιεηςε ηνπ πξνέδξνπ γηα δχν ζπλερείο θνξέο λα θαιέζεη ηελ 
νηθνλνκηθή ή ηελ επηηξνπή πνηφηεηαο δσήο απνηειεί ζνβαξή παξάβαζε θαζήθνληνο. 
6. Η πξφζθιεζε δεκνζηεχεηαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ δήκνπ. Η πξφζθιεζε επηδίδεηαη ή 
γλσζηνπνηείηαη ζηα κέιε ηξεηο (3) ηνπιάρηζηνλ πιήξεηο εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκέξα 
πνπ νξίδεηαη γηα ηε ζπλεδξίαζε. ε θαηεπείγνπζεο πεξηπηψζεηο, ε πξφζθιεζε απηή 
κπνξεί λα επηδνζεί ή λα γλσζηνπνηεζεί ηελ εκέξα ηεο ζπλεδξίαζεο. ηελ 
πξφζθιεζε πξέπεη λα αλαθέξεηαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν ε ζπλεδξίαζε έρεη 
θαηεπείγνληα ραξαθηήξα. Πξηλ απφ ηε ζπδήηεζε ε επηηξνπή απνθαίλεηαη γηα ην 
θαηεπείγνλ ησλ ζεκάησλ.» 

Σα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, έηζη φπσο θαηαξηίζηεθε απφ ηνλ Πξφεδξν 
είλαη ηα εμήο: 

1. Καηαθχξσζε ε κε ησλ πξαθηηθψλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ 
εθηειέζεσο ηεο κειέηεο κε ηίηιν [Μειέηε επηθαηξνπνίεζεο πθηζηάκελσλ 
κειεηψλ εγθαηάζηαζεο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ Μνιάσλ].   

2. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ].    

3. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ].    

4. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ].    

5. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ].    

6. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ].    

7. Απνδνρή ε κε παξαρψξεζεο ηκήκαηνο νηθνπέδνπ ζηελ ΣΚ Ννκίσλ ΓΔ 
Μνλεκβαζίαο ηδηνθηεζίαο ηεο εηαηξείαο «ΣΔΚΑΛ Α.Δ]. 

8. Έιεγρνο (επηθαηξνπνίεζε) δηθαηνινγεηηθψλ ηνπ έξγνπ κε ηίηιν {Αληηθαηαζηάζεηο 
–επεθηάζεηο δηθηχσλ χδξεπζεο ΓΔ Αζσπνχ}.    

9. Οξηζκφο δηθεγφξνπ γηα εθπξνζψπεζε ηνπ Γήκνπ { Αθνξά θαηάζεζε  θαη 
εθδίθαζε αίηεζεο αλαθνπήο & αλαζηνιήο θαηά ηεο αξηζ. 98/2011 δηαηαγή 
πιεξσκήο ηνπ Δηξελνδηθείνπ Δπηδαχξνπ Ληκεξάο}.  

        Δλ ησ κεηαμχ έρεη πξνθχςεη έλα αθφκε ζέκα, ην νπνίν ζεσξείηαη θαηά ηελ θξίζε 
κνπ φηη πξέπεη λα ζπδεηεζεί θαηά πξνηεξαηφηεηα θαη αθνξά ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ 
δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν { 
Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012} πξνυπνινγηζκνχ , ιφγσ ηνπ 
φηη κε βάζε ηελ παξ 7 ηνπ άξζξνπ 2 ηεο πξάμεο λνκνζεηηθνχ πεξηερνκέλνπ ηεο 31-
12-2011(ΦΔΚ 268 Α΄/31-12-2011) παξαηάζεθαλ  κέρξη 28-02-2012 νη ζπκβάζεηο γηα 
ηελ εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο {Μεηαθνξά Μαζεηψλ} θαη ζα γίλεηαη κε επζχλε ησλ 
ππεξεζηψλ ηεο Πεξηθέξεηαο. Απφ ηηο 28-02-2012 θαη κεηά ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ 
εθηέιεζε ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ηελ αλαιακβάλεη ν Γήκνο.  Καηά ζπλέπεηα  πξέπεη 
άκεζα λα πξνρσξήζνπκε ηηο δηαδηθαζίεο ηνπ δηαγσληζκνχ εθηέιεζεο ηεο αλσηέξσ 
εξγαζίαο ιφγσ πίεζεο ρξφλνπ ,αθφκα θαη αλ δελ έρνπκε εγθεθξηκέλν 
πξνυπνινγηζκφ νηθ. έηνπο 2012.   
      Γηα ηνπο παξαπάλσ ιφγνπο, θξνλψ φηη ζα πξέπεη λα ηεζεί απηφ ην ζέκα πξνο 
ζπδήηεζε, παξά ην φηη δε ζπκπεξηιακβάλεηαη ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε. 
Με βάζε ηα παξαπάλσ ζαο θαιψ λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά.  
Η  Ο.Δ. αθνχ έιαβε ππφςε ηεο, 

 ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ,  
 ηελ παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ Ν. 3852/10,  
 ην πεξηερφκελν ηνπ ζέκαηνο, ην νπνίν αλ θαη δελ πεξηιακβάλεηαη ζηελ 

εκεξήζηα δηάηαμε πξέπεη λα ζπδεηεζεί,   



ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

   Σελ ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο, πξηλ ηελ έλαξμε ηεο ζπδήηεζεο ησλ ζεκάησλ ηεο 
εκεξήζηαο δηάηαμεο, πνπ αθνξά  ηνλ θαζνξηζκφ φξσλ δεκνπξαζίαο γηα ηελ αλάδεημε 
αλαδφρνπ εθηειέζεσο ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν { Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην ζρνιηθό 
έηνο 2011-2012}. 
     ηε ζπλέρεηα ν Πξφεδξνο είπε ηα εμήο:  

       Απφ ηε ζηηγκή πνπ ε  Ο.Δ. απνθάζηζε νκφθσλα φηη ην ελ ιφγσ ζέκα ην 
νπνίν δελ ήηαλ γξακκέλν ζηελ εκεξήζηα δηάηαμε είλαη ζεκαληηθφ, ζα απνθαζίζεη επί 
ηνπ πεξηερνκέλνπ ηνπ ζέκαηνο θαη έζεζε ππφςε ησλ κειψλ ηεο ΟΔ ηα εμήο: 

 
 Σελ απφ 09-01-2012 κειέηε ηεο αξκφδηαο ππεξεζίαο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ εθηέιεζε 

ηεο εξγαζίαο κε ηίηιν { Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012}  
πξνυπνινγηζκνχ 244.178,31 € ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α(13%)  . 
 

 Σηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/80 θαη  ησλ άξζξ. 103  παξ. 2γ &  209 ηνπ Ν. 

3463/06 [Κ.Γ.Κ]. 

 

 Σελ αξηζ. 414/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο 

ζχκθσλα ηελ νπνία εγθξίλεηαη ε εθηέιεζε ηεο εξγαζίαο { Μεηαθνξά καζεηώλ 

γηα ην ζρνιηθό έηνο 2011-2012}  γηα ην δηάζηεκα απφ ηελ αλάιεςε ηεο 

ππνρξέσζεο απφ ην Γήκν θαη σο ηε ιήμε ηνπ ηξέρνληνο ζρνιηθνχ έηνπο . 

 

      Σν θφζηνο ηεο αλάζεζεο ηεο αλσηέξσ εξγαζίαο ζα βαξχλεη θσδηθνχο ηνπ ππφ 

ζχληαμε πξνυπνινγηζκνχ νηθ. έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο.  

Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ ζαο θαιψ  λα ςεθίζνπκε ζρεηηθά:  

      Σα κέιε ηεο Ο.Δ αθνχ άθνπζαλ ηελ εηζήγεζε ηνπ πξνέδξνπ θαη έιαβαλ ππφςε 

ηνπο ηελ απφ 09-01-2012 κειέηε ηεο εξγαζίαο { Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην 

ζρνιηθό έηνο 2011-2012},  ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ/ηνο 28/80 θαη  ησλ άξζξ. 103  παξ. 

2γ &  209 ηνπ Ν. 3463/06 [Κ.Γ.Κ], ηελ αξηζ. 414/2011 απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ 

πκβνπιίνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο θαη κεηά απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε: 

 ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ  ΟΜΟΦΩΝΑ 

 
 Δγθξίλεη ηελ απφ 09-01-2012 κειέηε ηεο εξγαζίαο { Μεηαθνξά καζεηώλ γηα ην 

ζρνιηθό έηνο 2011-2012 } πξνυπνινγηζκνχ 244.178,31 € 
ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α(13%)   

 
 Γηαζέηεη πίζησζε πνζνχ 244.178,31 €  ζε βάξνο  Κ.Α  ηνπ ππφ ζχληαμε 

πξνυπνινγηζκνχ νηθ. Έηνπο 2012. 
 
 Καζνξίδεη ηνπο φξνπο δηαθήξπμεο ηνπ αλνηθηνχ  δηαγσληζκνχ σο εμήο: 
 

Άξζξν 1: Κύξηνο ηνπ Έξγνπ- Αλαζέηνπζα Αξρή 

1.1 Δξγνδόηεο – Αλαζέηνπζα Αξρή είλαη: ν ΓΖΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ 

1.2 Απνθαηλφκελα φξγαλα είλαη ην Γεκνηηθφ πκβνχιην Γήκνπ Μνλεκβαζηάο πνπ 

έρεη έδξα: 

Οδφο : ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ 

Σαρ. Κσδ. : 23052  

Σει. : 2732 360 500 



fax : 2732 360 555-556 

e-mail : monemvasia@monemvasia.gr 

πξνο ηελ νπνία νη δηαγσληδφκελνη ζα απεπζχλνπλ ηελ αιιεινγξαθία ηνπο θαη 

ζα θαηαζέζνπλ ηα έλδηθα κέζα (ηα πξνβιεπφκελα απφ ηηο θείκελεο δηαηάμεηο 

θαηά ην ζηάδην ηνπ δηαγσληζκνχ), πνπ ελδερνκέλσο ζα αζθήζνπλ. 

1.3 Αξκφδηα Τπεξεζία γηα ηελ εθηέιεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη ε ΣΔΥΝΙΚΗ 

ΤΠΗΡΔΙΑ ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ 

 Ο δηαγσληζκφο ζα δηελεξγεζεί ζηα γξαθεία ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ, νδφο  

Μνιάνη Λαθσλίαο ηελ Σξίηε 24-1-2012. Οη πξνζθνξέο θαηαηίζεληαη έσο  ηηο 

11:00 ελψπηνλ ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ. 

 

1.4 Οξηζκνί: 

- «Δλδηαθεξφκελνο/Τπνςήθηνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ 

έρεη ην εθ ηνπ λφκνπ δηθαίσκα θαη πξνηίζεηαη λα ιάβεη κέξνο ζηνλ 

παξφληα δηαγσληζκφ. 

- «Πξνζθέξσλ/δηαγσληδφκελνο» είλαη θάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, 

πνπ έρεη ππνβάιιεη πξνζθνξά ζηνλ παξφληα δηαγσληζκφ. 

- «Μεηνδφηεο» είλαη ν ππνςήθηνο, πνπ πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή, 

φπσο απηή νξίδεηαη ζηελ παξνχζα. 

- «Αλάδνρνο» είλαη ην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν ή έλσζε απηψλ ή 

ζπλεηαηξηζκφο απηψλ, πνπ ζπλάπηεη ζχκβαζε εθηέιεζεο κε ηνλ 

εξγνδφηε. 

- «Αληηθείκελν ηνπ δηαγσληζκνχ» είλαη ε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηεο 

πξσηνβάζκηαο θαη ηεο δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ Γήκνπ 

ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ πξνο θαη απφ ηα ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα, γηα ην 

δηάζηεκα 29.2 – 30.6.2012. 

1.5 Δθφζνλ ε αλσηέξσ Τπεξεζία κεηαζηεγαζζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δηαδηθαζίαο 

αλάζεζεο ή εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, ππνρξενχληαη λα δειψζνπλ άκεζα ηα 

λέα ηνπο ζηνηρεία ζηνπο ππνςεθίνπο ή ζηνλ αλάδνρν αληίζηνηρα θαη δελ 

πξνθχπηνπλ απφ ην γεγνλφο απηφ νπνηεζδήπνηε αθπξφηεηεο ζηε δηαδηθαζία 

ηεο αλάζεζεο ή ηεο εθηέιεζεο ηεο ππφςε ζχκβαζεο. 

 

Άξζξν 2: Παξαιαβή ηεπρώλ 

2.1 Σν έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, πνπ ζα ζπκπιεξσζεί απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο θαη ηα ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ, πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 

5.2 κε ζηνηρεία 2, 4 θαη 5 δηαηίζεληαη απφ ηε  ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ηνπ Γήκνπ 

ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ – ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ, πιεξνθνξίεο θ. Μαγγαλάξεο 

Αιέμαλδξνο, ηει.2732 360 583 θαη ρνξεγνχληαη κεηά απφ αίηεζε θάζε 

ελδηαθεξνκέλνπ ε νπνία ζα πεξηιακβάλεη ηα πιήξε ζηνηρεία ηνπ, Γ/λζε θαη 

ηειέθσλα επηθνηλσλίαο ( ηει. θαη Fax απηνχ), εληφο κηάο (1) εκέξαο απφ ηελ 

εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο αίηεζεο. Οη αηηήζεηο απηέο πξέπεη λα 

ππνβάιινληαη ην αξγφηεξν κέρξη κία (1) εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία 

δηεμαγσγήο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ ηεπρψλ νη 

ελδηαθεξφκελνη δελ θαηαβάιινπλ ηε δαπάλε αλαπαξαγσγήο. 



2.2 Οη ελδηαθεξφκελνη (εκεδαπνί θαη αιινδαπνί, απφ ηα θξάηε–κέιε ηεο Δ.Δ. ή 

απφ ηα θξάηε ηνπ Δ.Ο.Υ. ή απφ ηα θξάηε πνπ έρνπλ θπξψζεη ηε ζχκβαζε ηνπ 

Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο ζπκβάζεηο), κπνξνχλ λα παξαιάβνπλ ηα παξαπάλσ 

ζηνηρεία θαη ηαρπδξνκηθά, εθφζνλ ηα δεηήζνπλ έγθαηξα θαη εκβάζνπλ, θαηφπηλ 

ζπλελλφεζεο κε ηελ Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ, πέξαλ ηεο 

αλαθεξνκέλεο ζηελ παξάγξαθν 2.1 δαπάλεο θαη ηε δαπάλε ηεο 

ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ηνπο. Η ππεξεζία απνζηέιιεη ηα δεηεζέληα ζηνηρεία 

κέζσ ησλ Διιεληθψλ Σαρπδξνκείσλ ή ηδησηηθψλ εηαηξεηψλ κεηαθνξάο 

αιιεινγξαθίαο θαη ρσξίο λα θέξεη επζχλε γηα ηελ έγθαηξε άθημε ηνπο ζηνλ 

ελδηαθεξφκελν. 

 

Άξζξν 3: Πξνϋπνζέζεηο έγθπξεο θαη παξαδεθηήο ζπκκεηνρήο ζηνλ 

δηαγσληζκό – Σξόπνο ππνβνιήο θαθέινπ πξνζθνξάο 

3.1 Γηα ηελ έγθπξε θαη παξαδεθηή ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ, νη 

ελδηαθεξφκελνη θαηαζέηνπλ ζηελ Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.), κέζα ζηελ 

πξνζεζκία ηνπ άξζξνπ 18, ηνλ θάθειν ηεο πξνζθνξάο ηνπο, ζχκθσλα κε ηηο 

θείκελεο δηαηάμεηο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ άξζξσλ 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο. 

Οη θάθεινη ππνβάιινληαη είηε (α) κε θαηάζεζή ηνπο ζηελ νηθεία Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, είηε (β) κε ζπζηεκέλε επηζηνιή πξνο ηελ Αξρή πνπ δηελεξγεί 

ηνλ δηαγσληζκφ, είηε (γ) κε θαηάζεζή ηνπο ζην πξσηφθνιιν ηνπ ΓΗΜΟΤ 

ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ.            

3.2   Ο θάθεινο ηεο πξνζθνξάο πνπ ζπλνδεχνληαη απφ ηελ αίηεζε θαηάζεζήο ηνπ 

ζπλίζηαηαη απφ δύν (2) μερσξηζηνχο θαθέινπο, ηνλ θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη ηνλ θάθειν ηεο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Οη 

θάθεινη αλαγξάθνπλ ζην εμσηεξηθφ ηνπο κέξνο ηνλ ηίηιν ηεο πξνο αλάζεζε 

ππεξεζίαο, ηελ επσλπκία, ηε δηεχζπλζε (νδφο, αξηζκφο, Σ.Κ., πφιε, 

ηειέθσλν, fax θαη ελδερνκέλσο, εθφζνλ ππάξρεη, e-mail) ηνπ ππνςεθίνπ θαη 

ηα ζηνηρεία φισλ ησλ κειψλ, ζε πεξίπησζε ζπλεηαηξηζκνχ ή έλσζεο. Ο έλαο 

θάθεινο πεξηέρεη ηα δηθαηνινγεηηθά ζπκκεηνρήο (κε ηελ έλδεημε ζην εμσηεξηθφ 

ηνπ «ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ ΤΜΜΔΣΟΥΗ») θαη ν άιινο ηελ 

νηθνλνκηθή πξνζθνξά (κε ηελ έλδεημε «ΦΑΚΔΛΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ 

ΠΡΟΦΟΡΑ»). Διιείςεηο ζηελ αλαγξαθή ησλ αλσηέξσ (εμσηεξηθψλ) 

ζηνηρείσλ ζπκπιεξψλνληαη θαηά ηελ θαηάζεζε ηεο πξνζθνξάο θαη δελ 

απνηεινχλ ιφγν απνθιεηζκνχ ησλ ππνςεθίσλ. 

Ο θάθεινο πνπ πεξηέρεη ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά είλαη απαξαίηεηα θαη 

επί πνηλή απνθιεηζκνύ ζθξαγηζκέλνο, δειαδή θιεηζκέλνο κε ηξφπν, πνπ 

δελ κπνξεί λα αλνηρζεί, ρσξίο λα θαηαζηεί ηνχην αληηιεπηφ. 

 3.3 ε πεξίπησζε ηαρπδξνκηθήο απνζηνιήο ή θαηάζεζεο ζην 

πξσηόθνιιν, νη θάθεινη Πξνζθνξάο γίλνληαη δεθηνί εθφζνλ ζπλνδεχνληαη 

απφ αίηεζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ θαη έρνπλ πξσηνθνιιεζεί ζην πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ, ην αξγφηεξν κέρξη ηελ εκεξνκελία θαη ψξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ, φπσο νξίδνληαη ζην άξζξν 18 ηεο παξνχζαο. 

 ηελ πεξίπησζε απηή, ζην εμσηεξηθό κέξνο ηνπ θαθέινπ ζα αλαγξάθνληαη 

ηα αθφινπζα: 



Πξνο:           Γήκν  ΜΟΝΔΜΒΑΑΙ 

     ΜΟΛΑΟΙ ΛΑΚΩΝΙΑ –Σ.Κ 23052                                

Πξφεδξν Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ γηα ηνλ δηαγσληζκφ: 

  «Μεηαθνξά καζεηώλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο 

  εθπαίδεπζεο Γήκνπ Μνλεκβαζηάο γηα ην δηάζηεκα 29.2 – 30.6.2012. 

3.4 Η Τπεξεζία πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ δελ θέξεη επζχλε γηα ηπρφλ 

ειιείςεηο ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ πξνζθνξψλ, πνπ απνζηέιινληαη 

ηαρπδξνκηθά, νχηε γηα θαζπζηεξήζεηο ζηελ άθημή ηνπο. Η εκεξνκελία 

ζθξαγίδαο ηνπ ηαρπδξνκείνπ δελ ιακβάλεηαη ππφςε. Γελ ζα παξαιεθζνχλ 

θάθεινη ή άιια έγγξαθα απφ νπνηνδήπνηε ηαρπδξνκηθφ θαηάζηεκα, αθφκα θη 

αλ ε Τπεξεζία εηδνπνηεζεί εγθαίξσο. 

Πξνζθνξέο εθπξφζεζκεο θαηαγξάθνληαη απφ ηελ επηηξνπή κε ηελ αθξηβή 

ψξα πνπ πεξηήιζε ε πξνζθνξά ζηελ επηηξνπή δηαγσληζκνχ θαη 

απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο θαηά ηε ζχληαμε ηνπ πξαθηηθνχ. Οη ελ ιφγσ 

πξνζθνξέο δελ αλνίγνληαη θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ ελδηαθεξφκελν εθφζνλ 

δειψζεη εγγξάθσο φηη παξαηηείηαη απφ ην δηθαίσκα έλζηαζεο.. 

 

Άξζξν 4: Γηαδηθαζία θαηάζεζεο θαη εμέηαζεο ησλ πξνζθνξώλ θαη έγθξηζε 

απνηειέζκαηνο 

 

4.1 Παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ θαθέισλ Πξνζθνξάο 

α. Η Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ (Δ.Γ.) ζπλέξρεηαη ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε, κηζή 

ψξα πξηλ ηελ ψξα ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο ηνπ άξζξνπ 18 ηεο παξνχζαο. 

Κεξχζζεηαη ε έλαξμε ηεο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ, παξαιακβάλνληαη νη 

θάθεινη πξνζθνξάο, πνπ θαηαηίζεληαη ελψπηφλ ηεο θαη θεξχζζεηαη ε ιήμε ηεο 

παξαιαβήο, ζχκθσλα κε ηελ παξάγξαθν 7 ηνπ άξζξνπ 18 ηνπ π.δ. 28/1980, 

δειαδή, κεηά ηελ επέιεπζε ηεο ψξαο ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο, ν Πξφεδξνο 

αλαθνηλψλεη ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ, πεξηκέλεη ιίγα ιεπηά (2-3) θαη θεξχζζεη ηε 

ιήμε ηεο παξαιαβήο. 

 Ο Πξφεδξνο ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ επηθνηλσλεί, ελ ζπλερεία, ακέζσο 

κε ηελ Τπεξεζία ηνπ πξσηνθφιινπ γηα λα δηαπηζηψζεη αλ έρνπλ αθηρζεί 

ηαρπδξνκηθψο πξνζθνξέο θαηά ηελ παξ. 3.1 (ζεκεηψλεηαη φηη ζην 

πξσηφθνιιν αλαγξάθεηαη ε ψξα θαη εκέξα άθημεο, ζεκεηψλεηαη πάλσ ζην 

θάθειν θαη κνλνγξάθεηαη απφ ηνλ ππεχζπλν ππάιιειν) θαη ζε θαηαθαηηθή 

πεξίπησζε κεηαβαίλεη κέινο ηεο, θαη’ εληνιή ηνπ πξνέδξνπ ηεο θαη 

παξαιακβάλεη ηηο πξνζθνξέο, γηα λα ηεξεζεί ε ππφινηπε δηαδηθαζία ηνπ 

δηαγσληζκνχ. 

β. Η παξαιαβή θαη εμέηαζε ησλ πξνζθνξψλ γίλεηαη απφ ηελ Δπηηξνπή 

Γηαγσληζκνχ, ζε δεκόζηα ζπλεδξίαζε θαη ζε δύν ζηάδηα, ην πξψην εθ ησλ 

νπνίσλ πεξηιακβάλεη έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο θαη απφδεημεο 

ηεο ηερληθήο θαη επαγγεικαηηθήο ηθαλφηεηαο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, θαη ην 

δεχηεξν ηελ απνζθξάγηζε θαη έιεγρν ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη 

ππνβνιή ηνπ πξαθηηθνχ ηεο Δ.Γ. γηα ηε δηαδηθαζία θαη ην απνηέιεζκα ηεο 

δεκνπξαζίαο. 



γ. Καηά ην πξψην ζηάδην νη θάθεινη πνπ πεξηέρνπλ ηα δηθαηνινγεηηθά 

ζπκκεηνρήο αλνίγνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή θαηά ηελ ζεηξά θαηάζεζεο ηνπο, 

θαηαγξάθνληαη ζην πξαθηηθφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ πεξηέρνληαη 

ζηνλ θάθειν (ρσξίο ηαπηφρξνλα λα ειέγρεηαη ην λνκφηππν θαη ε πιεξφηεηά 

ηνπο), ειέγρεηαη ε αξίζκεζή ηνπο θαη κνλνγξάθνληαη ηα έγγξαθα απηά θαη 

ειέγρεηαη ην πηζηνπνηεηηθφ επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο ηεο παξαγξάθνπ 23.1 

ηεο παξνχζεο. Δπίζεο, θαηαγξάθνληαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ απνδεηθλχνπλ 

ηελ ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ησλ δηαγσληδνκέλσλ. Μεηά ηελ 

θαηαγξαθή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζε θαηάζηαζε φισλ ησλ δηαγσληδνκέλσλ νη 

παξηζηάκελνη ζηελ αίζνπζα ηνπ δηαγσληζκνχ εμέξρνληαη θαη ε επηηξνπή 

ζπλεδξηάδνπζα κπζηηθά, ειέγρεη ηα δηθαηνινγεηηθά έγγξαθα ησλ 

ζπλαγσληδφκελσλ (ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηεο παξνχζαο) θαη ηελ 

εθπιήξσζε ησλ φξσλ ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο, κε βάζε ηα δηθαηνινγεηηθά 

θαη ην πεξηερφκελν ηνπ θαθέινπ, ζχκθσλα κε ηα άξζξα 23 θαη 24 ηεο παξνχζαο 

θαη απνθαζίδεη γηα ην πνηνη εμ απηψλ πιεξνχλ ηα θξηηήξηα επηινγήο θαη πνηνη 

πξέπεη λα απνθιεηζηνχλ. Η θαηάζηαζε θαηαγξαθήο δηαγσληδνκέλσλ θαη 

πηζηνπνηεηηθψλ ππνγξάθεηαη απφ ηελ Δ.Γ. θαη ζπλνδεχεη ην πξαθηηθφ ηεο 

δεκνπξαζίαο. ην πξαθηηθφ πνπ ζπληάζζεη ε Δ.Γ. θαηαρσξνχληαη ζε πίλαθα 

νη πιεξνχληεο ηα θξηηήξηα επηινγήο κε ηελ ζεηξά θαηάζεζεο ηεο πξνζθνξάο 

θαη θαηαγξάθνληαη νη ιφγνη απνθιεηζκνχ εθάζηνπ ησλ απνθιεηνκέλσλ. 

Αθνινχζσο ε ζπλεδξίαζε θαζίζηαηαη δεκνζία, ν πξφεδξνο ηεο επηηξνπήο 

αλαθνηλψλεη ηνπο απνθιεηφκελνπο απφ ηελ ζπλέρεηα ηεο δεκνπξαζίαο, θαζψο 

θαη ηνπο ιφγνπο απνθιεηζκνχ εθάζηνπ θαη θαιεί απηνχο λα παξαιάβνπλ ηα 

ζρεηηθά έγγξαθα ζπκκεηνρήο ηνπο καδί θαη ηνλ ζθξαγηζκέλν θάθειν ηεο 

νηθνλνκηθήο ηνπο πξνζθνξάο ππνγξάθνληεο ζρεηηθή δήισζε φηη δελ 

πξνηίζεληαη λα ππνβάιινπλ έλζηαζε. ε αληίζεηε πεξίπησζε νη θάθεινη 

ζπκκεηνρήο θαη νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ηνπο θπιάζζνληαη κε θξνληίδα ηνπ 

πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. κέρξη ηελ ππνγξαθή ηνπ ζπκθσλεηηθνχ ηεο ζχκβαζεο, 

νπφηε θαη επηζηξέθνληαη ζηνλ δηαγσληδφκελν. 

δ. Καηά ην δεχηεξν ζηάδην ηελ ίδηα ή άιιε εκέξα νξηδφκελε απφ ηελ Δ.Γ. θαη 

αλαθνηλσκέλε κε επζχλε ηνπ πξνέδξνπ ηεο ζηνπο δηαγσληδφκελνπο 

ζπλερίδεηαη ε δεκνπξαζία ζε δεκφζηα ζπλεδξίαζε θαη απνζθξαγίδνληαη νη 

νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο, απηψλ πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηνλ 

δηαγσληζκφ θαηά ηελ ζεηξά εγγξαθήο ηνπο ζην πξαθηηθφ, κνλνγξάθνληαη απφ 

ηνλ Πξφεδξν θαη ηα κέιε ηεο Δ.Γ. θαη ειέγρεηαη ε πιεξφηεηα ησλ ππνγξαθψλ 

θαη κνλνγξαθψλ (θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980). Διέγρεηαη θαηφπηλ, 

θαηά ην άξζξν 24.2 ηεο παξνχζαο, ε νξζφηεηα ζπκπιήξσζεο ηνπ Δληχπνπ 

Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ε αξηζκεηηθή θαη ε νιφγξαθε 

αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ζε αθέξαηεο κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ επί 

ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο Τπεξεζίαο θαη αλαθνηλψλνληαη ηα επηκέξνπο 

ζηνηρεία ηνπο γηα θάζε δηαγσληδφκελν. Η Δ.Γ. απνξξίπηεη ηηο πξνζθνξέο πνπ 

θξίλεη απαξάδεθηεο. Απαξάδεθηεο θξίλνληαη πξνζθνξέο πνπ είλαη αφξηζηεο 

θαη αλεπίδεθηεο εθηίκεζεο ή είλαη ππφ αίξεζε ή κε ζχκθσλεο κε ηνπο φξνπο 

ηεο πξνθήξπμεο. Η Δ.Γ. αλαγξάθεη ζην πξαθηηθφ ηνπο ιφγνπο πνπ θαζηζηνχλ 

απαξάδεθηε έθαζηε πξνζθνξά θαη θαηαξηίδεη πίλαθα ησλ δηαγσληδνκέλσλ κε 

ηηο παξαδεθηέο νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο. Οη νηθνλνκηθέο πξνζθνξέο 



θαηαρσξνχληαη, κεηά απφ ινγηζηηθφ έιεγρν θαη ηηο ηπρφλ αλαγθαίεο 

δηνξζψζεηο1, ζην πίλαθα αλά δξνκνιφγην ζηνλ νπνίν θαη ζεκεηψλεηαη θαη ν 

κεηνδφηεο έθαζηνπ δξνκνινγίνπ. Ο πίλαθαο ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο 

Δ.Γ. θαη απνηειεί κέξνο ηνπ πξαθηηθνχ ηεο.  

ε ε πεξίπησζε απόιπηεο ηαύηηζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ γηα 

ζπγθεθξηκέλν δξνκνιφγην δηελεξγείηαη θιήξσζε απφ ηελ Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή κεηά ηελ εθδίθαζε ηπρφλ ελζηάζεσλ θαη θαηφπηλ πξνζθιήζεσο ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ, πνπ ππέβαιαλ ηηο ίδηεο πξνζθνξέο, κε ηξφπν πνπ 

δηαζθαιίδεη ηε δηαθάλεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

ζη. Αθνινπζεί αλαθνίλσζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ., ζε πίλαθα ηεο Τπεξεζίαο, 

ζηελ νπνία δηεμάγνληαη νη αλνηθηέο ζπλεδξηάζεηο ηεο, κε ηελ νπνία 

γλσζηνπνηείηαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο φηη κπνξνχλ λα ιάβνπλ γλψζε ηνπ 

πξαθηηθνχ θαη λα ππνβάινπλ (ελδερνκέλσο) έλζηαζε θαη’ απηνχ. Οη ηπρφλ 

ελζηάζεηο ππνβάιινληαη θαηά ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 20 «Δλζηάζεηο θαηά 

ηεο δεκνπξαζίαο – Τπνβνιή Πξαθηηθνχ» ηνπ π.δ. 28/1980 θαη θαηαηίζεληαη 

ζηελ Δ.Γ. κέρξη ηελ επνκέλε εξγάζηκε εκέξα απφ ηελ αλαθνίλσζε ηνπ 

Πξνέδξνπ ηεο Δ.Γ. Οη ελζηάζεηο απεπζχλνληαη ζηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, 

ππνβάιινληαη ζην πξσηφθνιιν ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηεμάγεη ηνλ δηαγσληζκφ 

θαη δηαβηβάδνληαη απζεκεξφλ, κε κέξηκλα ηεο Τπεξεζίαο απηήο, ζηνλ Πξφεδξν 

ηεο Δ.Γ. 

Γηα ηελ εκέξα θαη ψξα ηεο αλάξηεζεο ζπληάζζεηαη απζεκεξφλ, κε επηκέιεηα 

ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Δπηηξνπήο, ζρεηηθή πξάμε, πνπ ππνγξάθεηαη απφ φια ηα 

κέιε ηεο. 

Η Δ.Γ. είλαη ππνρξεσκέλε λα επηηξέςεη ηελ πξόζβαζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ 

ζηα έγγξαθα πνπ ππνβιήζεθαλ ζηνλ δηαγσληζκφ, κε επηηφπην έιεγρν ησλ 

εγγξάθσλ θαη ιήςε θσηναληηγξάθσλ ησλ απαξαίηεησλ θαηά ηνπο αηηνχληεο 

εγγξάθσλ κε δαπάλεο ηνπο. 

δ. Αλ δελ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο θαηά ηνπ πξαθηηθνχ, ε Δ.Γ. νινθιεξψλεη ην 

έξγν ηεο θαη ππνβάιιεη ην πξαθηηθφ γηα ην απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία εγθξίλεη ην απνηέιεζκα θαη θαηαθπξψλεη ζηνλ 

κεηνδφηε εθάζηνπ δξνκνινγίνπ. Αλ ππνβιεζνχλ ελζηάζεηο, ε Δ.Γ. ζπληάζζεη 

γλσκνδφηεζε ηελ νπνία θαη δηαβηβάδεη, (καδί κε ηηο ελζηάζεηο, ην πξαθηηθφ ηεο 

θαη ηα έγγξαθα ησλ θαθέισλ ζηα νπνία νη ελζηάζεηο ζηεξίδνληαη) ζηελ 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή, ε νπνία απνθαίλεηαη επί ησλ ελζηάζεσλ θαη ελ 

ζπλερεία (ζηελ ίδηα ή θαη δηαθνξεηηθή απφθαζε) εγθξίλεη ην απνηέιεζκα 

ζχκθσλα κε ην άξζξν 21 ηνπ Π.Γ/ηνο 28/1980 ζε ζπλδπαζκφ κε ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ λ.3852/2010. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη θαηά ην άξζξν 4.2 γ. 

 

4.2 Έγθξηζε απνηειέζκαηνο ηεο Γεκνπξαζίαο – Πξόζθιεζε γηα 

ππνγξαθή ζύκβαζεο 

                                                           
1 Σκοπόρ ηος λογιζηικού ελέγσος είναι να αποθεύγεηαι καηά ηο δςναηόν η εζθαλμένη 

καηάηαξη ηων διαγωνιζομένων, ζηη ζειπά με ηην οποία ελέγσονηαι ηα δικαιολογηηικά 
ηοςρ. 



α. Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή εγθξίλεη ή αθπξώλεη (ζπλνιηθά ή κεξηθά) ην 

απνηέιεζκα ηεο δεκνπξαζίαο. Η απφθαζε απηή θνηλνπνηείηαη ζηνπο 

δηαγσληδφκελνπο θαη ε ζπγθεθξηκέλε θνηλνπνίεζε δελ έρεη ραξαθηήξα 

θαηαθχξσζεο ηεο ζχκβαζεο, αιιά γηα γλψζε ησλ δηαγσληδνκέλσλ γηα ηπρφλ 

πξνζθπγή ζηηο δηαδηθαζίεο ηεο δηθαζηηθήο πξνζηαζίαο (λ.3886/2010). Μεηά ηε 

ιήμε ηεο ζρεηηθήο δηαδηθαζίαο θαη ηε δηεμαγσγή ηνπ (θαηά ηνλ λφκν) 

πξνζπκβαηηθνχ ειέγρνπ λνκηκφηεηαο ηεο δηαδηθαζίαο ηνπ δηαγσληζκνχ, θαζψο 

θαη ηελ πξνζθφκηζε ηεο ππεύζπλεο δήισζεο ηεο Κ.Τ.Α. 20977/23-8-2007 

ησλ Τπνπξγψλ Αλάπηπμεο θαη Δπηθξαηείαο (ΦΔΚ 1673 Β) «πεξί ησλ 

Γηθαηνινγεηηθψλ γηα ηελ ηήξεζε ησλ κεηξψσλ ηνπ Ν.3310/2005, φπσο 

ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3414/2005» θαη ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο δηαηάμεηο, 

πεξί ηνπ φηη δελ ζπληξέρνπλ ζην πξφζσπν έθαζηνπ κεηνδφηε νη αζπκβίβαζηεο 

ηδηφηεηεο ηνπ λφκνπ απηνχ, πξνζθαινχληαη  νη κεηνδφηεο λα πξνζθνκίζνπλ, 

κέζα ζε πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εκεξψλ ή θαη πεξηζζφηεξσλ θαηά 

ηελ θξίζε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, ηζρχνλ πηζηνπνηεηηθφ εγγξαθήο ηνπ 

νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ή άιιεο επαγγεικαηηθήο νξγάλσζεο κε ην νπνίν ζα 

πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή άδεηα 

άζθεζεο επαγγέικαηνο κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά 

πξνζψπσλ ή ζε ηζνδχλακε επαγγεικαηηθή νξγάλσζε ηεο αιινδαπήο, φηαλ ν 

δηαγσληδφκελνο είλαη αιινδαπφο απφ θξάηνο - κέινο ηεο Δ.Δ., ηνπ Δ.Ο.Υ. ή 

απφ θξάηνο πνπ έρεη θπξψζεη ηε ζπκθσλία ηνπ Π.Ο.Δ. γηα ηηο δεκφζηεο 

ζπκβάζεηο (εθφζνλ ην αξρηθφ δελ ηζρχεη πιένλ), θαη επηθαηξνπνηεκέλα ηα 

δηθαηνινγεηηθά ησλ παξ. 23.2.1 (νη εκεδαπνί) θαη 23.2.2, (β), (γ) θαη (δ) (νη 

αιινδαπνί) ηεο παξνχζαο, εθφζνλ έρεη ιήμεη ν ρξφλνο ηζρχνο ηνπο, θαζψο 

θαη ηα δηθαηνινγεηηθά ηεο παξ. 24.1.5 (πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ). 

ε θάζε πεξίπησζε (αθφκα δειαδή θη αλ ην αξρηθψο πξνζθνκηζζέλ ηζρχεη) 

νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ λέν πηζηνπνηεηηθφ πεξί κε θήξπμεο ζε πηψρεπζε, 

εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, κε εκεξνκελία έθδνζεο κεηαγελέζηεξε 

ηεο εκεξνκελίαο θνηλνπνίεζεο ηεο ζρεηηθήο πξφζθιεζεο ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο. Δπίζεο, πξνζθνκίδνληαη θαη ειέγρνληαη ηα απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο θαη αζθαιηζηηθήο ελεκεξφηεηαο. Απφ ηα σο άλσ απνδεηθηηθά 

πξέπεη λα απνδεηθλχεηαη φηη έθαζηνο εθ ησλ αλαδφρσλ ήηαλ ελήκεξνο 

θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά θαη θαηά ηελ εκέξα ηνπ δηαγσληζκνχ, ζχκθσλα 

κε ηελ ππνβιεζείζα ππεχζπλε δήισζή ηνπ. 

Σα ζηνηρεία ειέγρνληαη απφ ηελ Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή θαη γλσζηνπνηείηαη ζε 

φινπο ηνπο ππνςεθίνπο πνπ εμαθνινπζνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζηε δηαδηθαζία ε 

έθβαζε ηνπ επαλειέγρνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ πξψησλ κεηνδνηψλ 

έθαζηνπ δξνκνινγίνπ θαη ηίζεηαη πξνζεζκία ζε απηνχο δχν (2) εξγαζίκσλ 

εκεξψλ γηα ηπρφλ αληηξξήζεηο. Δθφζνλ δηαπηζησζεί φηη δελ έρνπλ εθιείςεη νη 

πξνυπνζέζεηο ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ, θνηλνπνηείηαη ε εγθξηηηθή ηνπ 

απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ απφθαζε ζηνπο κεηνδφηεο (ζχλαςε 

ζχκβαζεο), κε πξφζθιεζε γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαηά ην άξζξν 

26 ηνπ π.δ. 28/1980, ζε νξηζκέλν ηφπν θαη ρξφλν πξνζθνκίδνληαο, κεηαμχ 

ησλ άιισλ πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ηηο απαηηνχκελεο 

εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαιήο εθηέιεζεο. 



β. Αλ ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά δελ πξνζθνκηζηνχλ εληφο ηεο αξρηθήο (ή ηεο 

παξαηαζείζαο γηα ζπνπδαίν ιφγν) πξνζεζκίαο, ή αλ ηα πξνζθνκηζζέληα είλαη 

ειιηπή ή αλ δελ πθίζηαληαη πιένλ νη απαηηνχκελεο πξνυπνζέζεηο 

θαηαιιειφηεηαο ηνπ κεηνδφηε, ε Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή αλαθαιεί ηελ 

απόθαζε θαηαθύξσζεο, θαη εγθξίλεη ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο ηνπο 

ακέζσο επφκελνπο κεηνδφηεο ζηα δξνκνιφγηα πνπ είραλ θαηαθπξσζεί ζε 

απηφλ, δηαγσληδφκελν, επαλαιακβάλνληαο ηε δηαδηθαζία κε ηνπο ίδηνπο φξνπο 

θαη πξνυπνζέζεηο θαη νχησ θαζεμήο. 

γ. Η απφθαζε έγθξηζεο ηνπ απνηειέζκαηνο, φπσο θαη νη ινηπέο απνθάζεηο, 

θνηλνπνηνχληαη ζηνπο δηαγσληδφκελνπο κε ηειενκνηνηππία. Αλ ε ηζρχο ηεο 

πξνζθνξάο θάπνηνπ απφ ηνπο κεηνδφηεο έρεη ιήμεη θαη δελ ζπκθσλεί ζηελ 

παξάηαζε ηζρχνο ηεο πξνο ηνλ ζθνπφ ζχλαςεο ηεο ζχκβαζεο, ε Οηθνλνκηθή 

Δπηηξνπή απεπζχλεηαη ζηνλ δεχηεξν θαηά ζεηξά κεηνδφηε έθαζηνπ 

δξνκνινγίνπ πνπ είρε θαηαθπξσζεί ζε απηφλ, ζηνπο νπνίνπο θαηαθπξψλεη ηα 

δξνκνιφγηα, αλ απηνί ζπκθσλνχλ ζηελ παξάηαζε θαη νχησ θαζεμήο. 

4.3 Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο 

Γηνηθεηηθέο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ 

λ.3886/2010, απεπζπλφκελεο πξνο ηελ αλαζέηνπζα αξρή, ζην πξσηφθνιιν 

ηνπ Γήκνπ Δπξψηα αξκφδηαο γηα ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ σο εμήο: 

α) θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ 

β) θαηά πξάμεσλ θαη παξαιείςεσλ ηεο αλαζέηνπζαο αξρήο  

γ) θαηά ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ έσο θαη ηελ θαηαθπξσηηθή απφθαζε 

δ) εθηφο ησλ αλσηέξσ, θαηά ηεο θαηαθπξσηηθήο απφθαζεο, φζνλ αθνξά 

λνκηκφηεηα θαη πιεξφηεηα δηθαηνινγεηηθψλ  

 

 

Άξζξν 5: ύκβαζε-πκβαηηθά ηεύρε 

5.1 ρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο, ηζρχνπλ ηα πξνβιεπφκελα ζην 

άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980. 

5.2 Σα ζπκβαηηθά ηεχρε θαη ζηνηρεία, κε βάζε ηα νπνία ζα εθηειεζζεί ε πξνο 

αλάζεζε ππεξεζία, είλαη ηα αλαθεξφκελα παξαθάησ. ε πεξίπησζε 

αζπκθσλίαο ησλ πεξηερφκελσλ ζ' απηά φξσλ, ε ζεηξά ηζρχνο απηψλ 

θαζνξίδεηαη σο θαησηέξσ: 

1. Σν ζπκθσλεηηθφ. 

2. Η παξνχζα Γηαθήξπμε. 

3. Η Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά. 

4. Ο Πξνυπνινγηζκφο ηεο Τπεξεζίαο, κε ηνπο πίλαθεο ησλ 

δξνκνινγίσλ. 

5. Η Δηδηθή πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.). 

Άξζξν 6: Γιώζζα δηαδηθαζίαο 

6.1 Δπίζεκε γιψζζα ηεο δηαδηθαζίαο είλαη ε Διιεληθή θαη φια ηα ζηνηρεία 

απηήο, θαζψο θαη θάζε έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, ζα είλαη ζπληεηαγκέλα 



ζηελ Διιεληθή γιψζζα ή ζα ζπλνδεχνληαη απφ λφκηκε ειιεληθή 

κεηάθξαζε. 

 Δπηθξαηνχζα δηαηχπσζε είλαη πάληνηε ε Διιεληθή. Οη ηπρφλ ελζηάζεηο ζα 

ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή. 

6.2 Σα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά, πνπ ζα θαηαηεζνχλ απφ αιινδαπέο 

Δπηρεηξήζεηο πξέπεη, επί πνηλή απαξαδέθηνπ, λα είλαη λφκηκα επηθπξσκέλα, 

είηε απφ ην Αξκφδην Πξνμελείν ηεο ρψξαο ηεο δηαγσληδφκελεο, είηε κε ηελ 

επίζεζε ηεο ζθξαγίδαο «Apostile», ζχκθσλα κε ηε ζπλζήθε ηεο Υάγεο ηεο 

05-10-61 (πνπ θπξψζεθε κε ην λ. 1497/1984), ψζηε λα πηζηνπνηείηαη ε 

γλεζηφηεηά ηνπο. Η κεηάθξαζε ησλ εγγξάθσλ απηψλ γίλεηαη, είηε απφ Έιιελα 

δηθεγφξν, είηε απφ ην αξκφδην πξνμελείν, είηε απφ ηε κεηαθξαζηηθή ππεξεζία 

ηνπ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ. 

6.3 Οη έγγξαθεο θαη πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ησλ Τπεξεζηψλ, πνπ 

εκπιέθνληαη ζηελ αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο, ησλ ππνςεθίσλ, ησλ 

δηαγσληδνκέλσλ θαη ηνπ αλαδφρνπ δηεμάγνληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Ο 

αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

αιινδαπψλ ππαιιήισλ ηνπ κε ηελ Τπεξεζία κε δηάζεζε δηεξκελέσλ. 

 

Άξζξν 7: Δθαξκνζηέα λνκνζεζία 

Γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηεο ζχκβαζεο εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ 

παξαθάησ λνκνζεηεκάησλ: 

1. παξ. 4 εδ. 18 ηνπ άξζξνπ 94 θαη νη  ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ. 3852/2010 (ΦΔΚ 87 

Α) «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – 

Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο», φπσο ηζρχεη ζήκεξα, 

2. άξζξα 209, 273 θαη ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ λ.3463/2006 «Κψδηθαο Γήκσλ θαη 

Κνηλνηήησλ» (ΦΔΚ 114 Α’) 

3. αξηζκ. πξση.35415/28.7.2011 Κ.Τ.Α. «Μεηαθνξά καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη 

δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο απφ ηνπο Γήκνπο» (ΦΔΚ 1701 Β’/1-8-2011), 

4. λ. 2446/1996 (ΦΔΚ 276 Α) ηξνπνπνίεζε ηνπ λ. 711/1977 (ΦΔΚ 284 Α) «Πεξί 

εηδηθψλ ηνπξηζηηθψλ ιεσθνξείσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

5. άξζξν 70 παξ. 1 θαη ηηο ινηπέο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 28/1980 (ΦΔΚ 11 Α), 

6. άξζξν 2 παξ. 9 ηνπ λ. 1566/1985 (ΦΔΚ 167 Α) «Γνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο» θαη άιιεο δηαηάμεηο, 

7. άξζξν 2 παξ. 24 ηνπ λ. 2621/1998 (ΦΔΚ 136 Α) «Πεξί ξχζκηζεο ζεκάησλ 

Σ.Δ.Ι. θαη άιιεο δηαηάμεηο», 

8. λ.3886/2010 (ΦΔΚ 173 Α) «Γηθαζηηθή πξνζηαζία θαηά ηε ζχλαςε δεκνζίσλ 

ζπκβάζεσλ» 

9. Οη ζε εθηέιεζε ησλ αλσηέξσ δηαηάμεσλ εθδνζείζεο θαλνληζηηθέο πξάμεηο, 

θαζψο θαη νη ινηπέο δηαηάμεηο πνπ αλαθέξνληαη ξεηά ή απνξξένπλ απφ ηα 

νξηδφκελα ζηα ζπκβαηηθά ηεχρε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο θαη γεληθφηεξα θάζε 

δηάηαμε (Νφκνο, Γηάηαγκα, Απφθαζε, ζρεηηθή εγθχθιηνο θ.ι.π.), πνπ δηέπεη ηελ 

αλάζεζε θαη εθηέιεζε ηεο ππεξεζίαο ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο, έζησ θαη αλ 

δελ αλαθέξνληαη ξεηά παξαπάλσ 

 



Άξζξν 8: Υξεκαηνδόηεζε, Φόξνη, Γαζκνί θ.ι.π. - Πιεξσκή Αλαδόρνπ 

8.1 Η ρξεκαηνδφηεζε ηεο ζχκβαζεο γίλεηαη απφ ηνπο Κεληξηθνχο Απηνηειείο 

Πφξνπο ηεο Α’βάζκηαο Απηνδηνίθεζεο. Η απαηηνχκελε γηα ηελ εθηέιεζε ηεο 

Τπεξεζίαο πίζησζε ζα βαξχλεη ηνλ πξνυπνινγηζκφ Γαπαλψλ νηθνλνκηθνχ 

έηνπο 2012 ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο.                   

8.2 Η πιεξσκή ησλ αλαδφρσλ ζα γίλεη ηκεκαηηθά, ζε δηαζηήκαηα φρη κηθξφηεξα 

ηνπ ελφο (1) κελφο, κε ηελ πξφνδν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, αθνινπζνπκέλεο ηεο 

δηαδηθαζίαο ησλ άξζξσλ 53 θαη 54 ηνπ π.δ. 28/1980 θαη ζχκθσλα κε φζα 

πξνβιέπνληαη ζηε παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ. 

Γελ ζα δνζεί πξνθαηαβνιή ζηνλ αλάδνρν. 

8.3 Γελ θαηαβάιιεηαη απνδεκίσζε ζηνλ αλάδνρν: 

- ηηο εκέξεο πνπ δελ ιεηηνπξγνχλ ηα ζρνιεία, ζε ζπλελλφεζε κε ηνλ 

δηεπζπληή θάζε ζρνιείνπ. 

- ηηο εκέξεο πνπ δελ πξνζέξρνληαη νη καζεηέο ζην ζρνιείν, ιφγσ 

θαηάιεςεο, απεξγίαο ηνπ δηδαθηηθνχ πξνζσπηθνχ, θαηφπηλ ζπλελλφεζεο 

ηνπ αλαδφρνπ κε ηνλ δηεπζπληή ηνπ θάζε ζρνιείνπ. Δπίζεο, ζηελ 

πεξίπησζε πνπ δελ ζα εθηειεζηεί ην δξνκνιφγην ιφγσ αζζελείαο ησλ 

κεηαθεξνκέλσλ καζεηψλ θαη ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ζα ππάξμεη 

ελεκέξσζε ηνπ αλαδφρνπ απφ ηνλ δηεπζπληή ηνπ ζρνιείνπ, ηνπιάρηζηνλ 

24 ψξεο πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε ηνπ δξνκνινγίνπ. 

- ηηο πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξαγκαηνπνηνχληαη δξνκνιφγηα ιφγσ 

θαθνθαηξίαο, εθφζνλ ηα ζρνιεία παξακέλνπλ θιεηζηά, κε απφθαζε 

Γεκάξρνπ ή άιινπ εμνπζηνδνηεκέλνπ νξγάλνπ. 

-      ηελ πεξίπησζε ππνγξαθήο ηεο ζχκβαζεο κεηά ηελ έλαξμε ηνπ 

ζρνιηθνχ έηνπο γηα ηα κε εθηειεζζέληα δξνκνιφγηα ιφγσ απηήο ηεο 

θαζπζηέξεζεο. 

 

8.4 Απόδνζε εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο. 

- Η απφδνζε ησλ εγγπήζεσλ θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο 

πξαγκαηνπνηείηαη κεηά ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο θαηφπηλ 

απφθαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο 

 

Άξζξν 9: Παξνρή δηεπθξηλίζεσλ γηα ηνλ δηαγσληζκό 

Η πεξηιεπηηθή πξνθήξπμε δηαηίζεηαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή ζηελ επίζεκε ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ  ζηε δηεχζπλζε: 

www.monemvasia,gr 

Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα δεηήζνπλ εγγξάθσο πιεξνθνξίεο, δηεπθξηλίζεηο 

θ.ι.π. απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή γηα ην πεξηερφκελν ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, 

κέρξη κία (1) εκεξνινγηαθή εκέξα πξηλ ηελ εκεξνκελία ιήμεο ππνβνιήο ησλ 

πξνζθνξψλ γηα ηνλ δηαγσληζκφ. Ο Γήκνο νθείιεη λα απαληήζεη εληφο κηαο (1) 

εξγάζηκεο εκέξαο απφ ηελ ππνβνιή ηνπ εξσηήκαηνο.   

 

Άξζξν 10: Σεθκήξην από ηε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκό 

Η ππνβνιή πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ απνηειεί ηεθκήξην φηη ν δηαγσληδφκελνο 

έρεη ιάβεη πιήξε γλψζε απηήο ηεο δηαθήξπμεο θαη ησλ ινηπψλ ηεπρψλ 



δεκνπξάηεζεο θαη γλσξίδεη πιήξσο ηηο ζπλζήθεο εθηέιεζεο ηεο πξνθεξπζζφκελεο 

ππεξεζίαο. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Β 

 

Άξζξν 11: Σίηινο, πξνϋπνινγηζκόο, ηόπνο, πεξηγξαθή θαη νπζηώδε 

ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο 

11.1 Σίηινο ηεο ππεξεζίαο 

Ο ηίηινο ηεο ππεξεζίαο είλαη: 

«ΜΔΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΖΣΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΚΑΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΗΑ 

ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΖΜΟΤ ΜΟΝΔΜΒΑΗΑ γηα ην δηάζηεκα 29.2 – 

30.6.2012». 

11.2 Πξνϋπνινγηζκόο – Πξνζθνξά 

Ο ζπλνιηθφο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ 244.178,31 € 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α(13%) θαη αλαιχεηαη: 

Μέγηζην Δηήζην θφζηνο κεηαθνξάο : 216.087,00 € 

Φ.Π.Α.(13%) 28.091,31 € 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ θάζε δξνκνινγίνπ έρεη ππνινγηζηεί σο ην γηλφκελν ηνπ 

κέγηζηνπ εκεξήζηνπ θφζηνπο ηνπ δξνκνινγίνπ (φπσο απηφ πξνθχπηεη απφ ηελ 

εθαξκνγή ηνπ καζεκαηηθνχ ηχπνπ κε ηελ ηξέρνπζα ηηκή, θαηά ηελ ζχληαμε ησλ 

ηεπρψλ, ηηκή θαπζίκνπ), πνιιαπιαζηαζκέλν κε ηνλ αξηζκφ ησλ δξνκνινγίσλ 

πνπ εθηηκάηαη φηη ζα απαηηεζεί γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ κε ηελ παξνχζα 

δηαθήξπμε γηα ην δηάζηεκα 29.2-30.6.2012. 

Η πξνζθνξά αλά δξνκνιφγην ζα είλαη ην ζπλνιηθφ θφζηνο ηνπ δξνκνινγίνπ, 

εθαξκνδφκελεο ηεο αληίζηνηρεο έθπησζεο ζε αθέξαηεο ηηκέο κνλάδνο, πνπ 

πξνζθέξεη ν δηαγσληδφκελνο. ηελ πξνζθεξφκελε ηηκή δελ ζπκπεξηιακβάλεηαη 

ν ΦΠΑ. 

Η αλάζεζε ζα γίλεη κε ην θξηηήξην ηεο ρακειφηεξεο πξνζθνξάο αλά 

δξνκνιφγην πνπ πξνθχπηεη σο αλσηέξσ. Η πξνζθνξά ηνπ κεηνδφηε 

αλαπξνζαξκφδεηαη ζχκθσλα κε παξάξηεκα ηεο 35415/28.7.2011 Κ.Τ.Α. θαη 

ηελ παξάγξαθν 7.3 ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ (Δ..Τ.) 

 

11.3 Σόπνο εθηέιεζεο ηεο ζύκβαζεο 

Η γεσγξαθηθή πεξηθέξεηα ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο. 

11.4 Πεξηγξαθή θαη νπζηώδε ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο 

Μεηαθνξά ησλ καζεηψλ πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο ηνπ 

Γήκνπ Μνλεκβαζηάο γηα  ην δηάζηεκα 29.2-30.6.2012, κε ιεσθνξεία Γ.Υ. ή 

ηαμί, γηα ηηο δηαδξνκέο, φπσο απηέο νξίδνληαη θαηά πεξίπησζε ζην Παξάξηεκα 

Γ ηεο παξνχζαο. Πξνζθνξέο κπνξνχλ ππνβάιινληαη είηε γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξνκνινγίσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζαο είηε γηα 

κέξνο απηψλ. 

Λεπηνκέξεηεο γηα ηα δξνκνιφγηα πεξηιακβάλνληαη ζην Παξάξηεκα Γ’ ηεο 

παξνχζαο. 



Άξζξν 12: Γηάξθεηα ζύκβαζεο 

Η ζχκβαζε γηα ηε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ηζρχεη απφ 

ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηε πεξαίσζε ηνπ έξγνπ ηεο κεηαθνξάο 

καζεηψλ γηα ηε ζρνιηθή ρξνληά 2011-2012, ιακβάλνληαο ππφςε ην δηθαίσκα 

ηεο αλσηέξσ πξναίξεζεο 

 

Άξζξν 13: Γηαδηθαζία επηινγήο Αλαδόρσλ – ύζηεκα ππνβνιήο 

νηθνλνκηθώλ πξνζθνξώλ 

13.1 Η επηινγή ησλ Αλαδφρσλ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηελ «αλνηθηή δηαδηθαζία», 

φπσο πεξηγξάθεηαη ζην άξζξν 4 ηεο παξνχζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηνπ π.δ. 

28/1980. 

13.2 Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ ζα ππνβιεζεί κε ην ζχζηεκα ησλ 

έγγξαθσλ ζθξαγηζκέλσλ πξνζθνξψλ πνζνζηνχ εθπηψζεσο ζε αθέξαηεο 

κνλάδεο επί ηνηο εθαηφ, άλεπ νξίνπ, επί ηνπ πξνυπνινγηζκνχ έθαζηνπ 

δξνκνινγίνπ, πνπ ζπληάρζεθε απφ ηνλ εξγνδφηε, ζην νπνίν επηιέγεη ν 

δηαγσληδφκελνο λα πξνζθέξεη, ζχκθσλα κε ην άξζξν 16 παξ. 1 ηνπ π.δ. 

28/1980. 

Κάζε δηαγσληδφκελνο κπνξεί λα ππνβάιεη κφλν κία νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 

Γελ πξνβιέπνληαη ελαιιαθηηθέο πξνζθνξέο. 

 

Άξζξν 14: Κξηηήξην Αλάζεζεο – Αλάδεημε Αλαδόρσλ  

Κξηηήξην γηα ηελ αλάζεζε ηεο ζχκβαζεο είλαη απνθιεηζηηθά ε ρακειφηεξε ηηκή 

ζε επξψ. 

 

Άξζξν 15: Δγγύεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκό 

15.1 Γηα ηελ έγθπξε ζπκκεηνρή ζηνλ δηαγσληζκφ θαηαηίζεηαη απφ ηνπο 

δηαγσληδφκελνπο, θαηά ηνπο φξνπο ηνπ άξζξνπ 15 ηνπ π.δ. 28/1980, εγγχεζε 

ζπκκεηνρήο, πνπ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 3% επί ηεο πξνυπνινγηζζείζαο 

δαπάλεο κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, γηα ην ζχλνιν ησλ 

δξνκνινγίσλ ηνπ παξαξηήκαηνο Παξαξηήκαηνο Γ  ή γηα ην κέξνο ησλ 

δξνκνινγίσλ πνπ αθνξά ε πξνζθνξά. Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο απεπζχλνληαη 

ζηνλ ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ θαη ζε πεξίπησζε δηαγσληδφκελεο ελψζεσο ή 

ζπλεηαηξηζκνχ κεηαθνξέσλ πξέπεη λα είλαη θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

 Αλ ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο ππνιείπεηαη έζησ θαη ειάρηζηα ηνπ απαηηνχκελνπ 

πνζνχ, ε πξνζθνξά δελ γίλεηαη δεθηή. 

15.2 ηηο εγγπεηηθέο επηζηνιέο αλαθέξνληαη απαξαίηεηα ηα αθφινπζα: 

α. Ηκεξνκελία έθδνζεο 

β. Δθδφηεο 

γ. Γήκνο πξνο ηνλ νπνίν απεπζχλεηαη ε επηζηνιή 

δ. Αξηζκφο εγγπεηηθήο επηζηνιήο 

ε. Πνζφ πνπ θαιχπηεη ε εγγχεζε 

ζη. Πιήξεο επσλπκία θαη δηεχζπλζε ηνπ δηαγσληδφκελνπ ππέξ ηνπ νπνίνπ 

εθδίδεηαη ε εγγχεζε 

δ. Σίηινο ηεο πξνο αλάζεζε ππεξεζίαο 



ε. Ηκεξνκελία ιήμεο ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο. 

ζ. Οη φξνη φηη: 

i. Η εγγχεζε παξέρεηαη αλέθθιεηα θαη αλεπηθχιαθηα, ν δε εθδφηεο 

παξαηηείηαη ηεο έλζηαζεο ηεο δηεδήζεσο. 

ii. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ηεξείηαη ζηε δηάζεζε ηεο Τπεξεζίαο πνπ 

δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ θαη ζα θαηαβιεζεί νιηθά ή κεξηθά κέζα 

ζε ηξεηο (3) εκέξεο κεηά απφ απιή έγγξαθε εηδνπνίεζε, ρσξίο 

θακία έλζηαζε ή αληίξξεζε. 

iii. ε πεξίπησζε θαηάπησζεο ηεο εγγχεζεο, ην πνζφ ηεο 

θαηάπησζεο ππφθεηηαη ζε πάγην ηέινο ραξηνζήκνπ. 

iv. Ο εθδφηεο ηεο εγγχεζεο ππνρξενχηαη λα πξνβεί ζηελ παξάηαζε 

ηεο ηζρχνο ηεο εγγχεζεο χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο αξκφδηαο 

Τπεξεζίαο, πνπ ζα ππνβιεζεί πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ιήμεο 

ηεο εγγχεζεο. 

 θάικαηα ή ειιείςεηο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηνλ ηίηιν ηνπ έξγνπ ή ηνλ ππέξ νπ 

ε εγγχεζε δελ νδεγνχλ ζε απνθιεηζκφ αλ δελ γελλάηαη ζχγρπζε. 

15.3 Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο ζπκκεηνρήο επί πνηλή απνθιεηζκνχ ζα έρνπλ ρξφλν 

ηζρχνο θαη’ειάρηζηνλ ην ρξφλν ηζρχνο ηεο πξνζθνξάο πξνζαπμεκέλν θαηά 

ηξηάληα (30) εκέξεο, δειαδή ηνπιάρηζηνλ έσο ηελ 23-7-2012. 

15.4  Οη εγγπεηηθέο επηζηνιέο θαηαπίπηνπλ ππέξ ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο, εθφζνλ 

ζπληξέρεη λφκηκε πεξίπησζε. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ 

ππνδείγκαηνο εγγπεηηθήο επηζηνιήο ζπκκεηνρήο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην 

Παξάξηεκα Α. 

 

Άξζξν 16: Υνξήγεζε Πξνθαηαβνιήο – Ρήηξα πξόζζεηεο θαηαβνιήο (Πξηκ) 

16.1 Γελ πξνβιέπεηαη ε ρνξήγεζε πξνθαηαβνιήο. 

16.2  Γελ πξνβιέπεηαη ε πιεξσκή πξφζζεηεο θαηαβνιήο (πξηκ) ζηελ παξνχζα 

ζχκβαζε. 

 

Άξζξν 17: Δγγύεζε θαιήο εθηέιεζεο 

Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε παξνρή εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο ησλ 

φξσλ απηήο, θαηά ην άξζξν 26 ηνπ π.δ. 28/1980, ε νπνία θαηαηίζεηαη πξν ή θαηά ηελ 

ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο θαη αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 5% επί ηεο 

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε ζπλππνινγηδνκέλεο ηεο εθπηψζεσο θαη κε 

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α, γηα ην ζχλνιν ησλ δξνκνινγίσλ ηνπ Παξαξηήκαηνο 

Γ ή γηα ην κέξνο ησλ δξνκνινγίσλ, πνπ αθνξά ε πξνζθνξά ηνπ αλαδφρνπ, θαηά ηελ 

παξ. 11.4 ηνπ άξζξνπ 11 ηεο παξνχζαο. 

Η εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο πεξηιακβάλεη ηα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη 

ζηελ παξ. 15.2 ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο, ζρεηηθά κε ηελ εγγχεζε ζπκκεηνρήο. 

Η ηζρχο ηεο εγγχεζεο θαιήο εθηέιεζεο πξέπεη λα είλαη ανξίζηνπ δηαξθείαο. 

ε πεξίπησζε αλαδόρνπ ελώζεσο ή ζπλεηαηξηζκνύ κεηαθνξέσλ, νη εγγπήζεηο 

θαιήο εθηέιεζεο είλαη πάληνηε θνηλέο ππέξ φισλ ησλ κειψλ ηνπο. 

Οη ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα θάλνπλ ρξήζε ηνπ ππνδείγκαηνο 

εγγπεηηθήο επηζηνιήο θαιήο εθηέιεζεο, πνπ επηζπλάπηεηαη ζην Παξάξηεκα Β. 



 

Άξζξν 18: Ζκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξώλ 

Ωο εκεξνκελία ιήμεο ηεο πξνζεζκίαο παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ ζηνλ δηαγσληζκφ, 

νξίδεηαη ε Σξίηε 24-1-2012. Ώξα ιήμεο ηεο ππνβνιήο πξνζθνξψλ νξίδεηαη ε 11:00 

π.κ. 

Αλ γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν δελ δηεμαρζεί ν δηαγσληζκφο ηελ πξναλαθεξζείζα 

εκεξνκελία, ζα δηελεξγεζεί ζε λέα εκεξνκελία πνπ ζα θαζνξίζεη κε πξάμε ηεο ε 

Πξντζηακέλε Αξρή θαη ε νπνία ζα γλσζηνπνηεζεί κε ηειενκνηνηππία πέληε (5) 

ηνπιάρηζηνλ εξγάζηκεο εκέξεο πξηλ ηε λέα εκεξνκελία, ζε φζνπο έιαβαλ ηεχρε ηνπ 

δηαγσληζκνχ θαη ηελ ίδηα ψξα 10:00 πκ. Η ίδηα δηαδηθαζία κπνξεί λα επαλαιεθζεί θαη 

δεχηεξε θνξά κε ηνπο ίδηνπο φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 

εκεηώλεηαη φηη ζηηο λέεο απηέο εκεξνκελίεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ θαη λα ιάβνπλ 

ηεχρε ηνπ δηαγσληζκνχ θαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηφλ ελδηαθεξφκελνη πνπ δελ 

εθδήισζαλ ελδηαθέξνλ ηελ πξνεγνχκελε θνξά, εθφζνλ είλαη δπλαηή ε ηήξεζε ηεο 

πξνζεζκίαο ηεο παξ. 2.1 ηεο παξνχζαο, ήηνη ε ιήςε ησλ απαξαίηεησλ ηεπρψλ ηεο 

δεκνπξαζίαο πέληε (5) ηνπιάρηζηνλ (εκεξνινγηαθέο) εκέξεο πξηλ ηελ εκέξα ηνπ 

δηαγσληζκνχ (ε εκέξα απηή δελ πξνζκεηξάηαη). 

 

Άξζξν 19: Υξόλνο ηζρύνο πξνζθνξώλ 

Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνλ δηαγσληζκφ γηα 

δηάζηεκα πέληε (5) κελψλ απφ ηελ επφκελε εκέξα ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, 

ην νπνίν θαη ζα πξέπεη λα αλαγξάθεηαη ζηελ αίηεζε ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπ 

ζπκκεηέρνληνο ζηνλ δηαγσληζκφ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη κηθξφηεξν ρξφλν ηζρχνο 

απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η ηζρχο ηεο πξνζθνξάο κπνξεί λα παξαηαζεί, 

εθφζνλ δεηεζεί απφ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή, πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο, ζχκθσλα κε ηηο 

ζρεηηθέο δηαηάμεηο ηεο λνκνζεζίαο πνπ δηέπεη ηνλ δηαγσληζκφ. 

 

Άξζξν 20: Γεκνζηόηεηα – Γαπάλεο δεκνζίεπζεο 

Πεξίιεςε ηεο Γηαθήξπμεο απηήο ζα δεκνζηεπζεί ζην ηεχρνο Γηαθεξχμεσλ Γεκνζίσλ 

πκβάζεσλ ηεο Δθεκεξίδαο ηεο Κπβέξλεζεο θαη ζηνλ Διιεληθφ Σχπν, ζχκθσλα κε 

ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο. 

Σα έμνδα ησλ εθ ηνπ λφκνπ απαξαίηεησλ δεκνζηεχζεσλ ηεο δηαθήξπμεο ηνπ 

δηαγσληζκνχ ζχκθσλα κε ηελ εγθχθιην αξ.11/2010 ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ 

βαξχλνπλ ηνπο αλαδφρνπο αλαινγηθά κε ην κέξνο ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ηεο 

ππεξεζίαο γηα ην νπνίν έρνπλ ζχκβαζε θαη εηζπξάηηνληαη κε ηελ πξψηε πιεξσκή. 

Σα έμνδα δεκνζηεχζεσλ ησλ ηπρφλ πξνεγνχκελσλ δηαγσληζκψλ γηα ην ίδηα ζχκβαζε 

νη νπνίνη καηαηψζεθαλ θαζψο επίζεο ην κέξνο ησλ εμφδσλ πνπ αλαινγεί ζηνλ 

πξνυπνινγηζκφ θαη δελ ζπκβαζηνπνηήζεθε κεηά θαη απφ ηε δηαδηθαζία ηεο 

δηαπξαγκάηεπζεο, θαζψο θαη ηα έμνδα ησλ κε απαξαίηεησλ εθ ηνπ λφκνπ 

δεκνζηεχζεσλ, βαξχλνπλ ηελ αλαζέηνπζα Αξρή. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

 



Άξζξν 21: Γηθαηνύκελνη ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκό 

21.1 Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηνλ δηαγσληζκφ έρνπλ: 

α. Όια ηα θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα, εκεδαπά ή αιινδαπά, 

β. Δλψζεηο κεηαθνξέσλ, πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, 

γ. πλεηαηξηζκνί, 

κε αληηθείκελν δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ. 

21.2 Η έλσζε κεηαθνξέσλ ππνβάιιεη θνηλή πξνζθνξά, ε νπνία ππνγξάθεηαη 

ππνρξεσηηθά, είηε απφ φινπο ηνπο κεηαθνξείο, πνπ απνηεινχλ ηελ έλσζε, 

είηε απφ εθπξφζσπφ ηνπο εμνπζηνδνηεκέλν κε ζπκβνιαηνγξαθηθή πξάμε. 

ηελ πξνζθνξά απαξαηηήησο πξέπεη λα πξνζδηνξίδεηαη ε έθηαζε θαη ην είδνο 

ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ θάζε κέινπο ηεο έλσζεο κεηαθνξέσλ. 

Με ηελ ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο, θάζε κέινο ηεο έλσζεο επζχλεηαη εηο 

νιφθιεξν. ε πεξίπησζε θαηαθχξσζεο ή αλάζεζεο ηεο κεηαθνξάο, ε επζχλε 

απηή εμαθνινπζεί κέρξη πιήξνπο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο. 

ε πεξίπησζε πνπ, εμαηηίαο αληθαλφηεηαο γηα νπνηνλδήπνηε ιφγν ή αλσηέξαο 

βίαο, κέινο ηεο έλσζεο δελ κπνξεί λα αληαπνθξηζεί ζηηο ππνρξεψζεηο ηεο 

έλσζεο θαηά ηνλ ρξφλν αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ, ηα ππφινηπα κέιε 

ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε νιφθιεξεο ηεο θνηλήο πξνζθνξάο κε ηελ ίδηα 

ηηκή. 

Δάλ ε παξαπάλσ αληθαλφηεηα πξνθχςεη θαηά ηνλ ρξφλν εθηέιεζεο ηεο 

ζχκβαζεο, ηα ππφινηπα κέιε ζπλερίδνπλ λα έρνπλ ηελ επζχλε ηεο 

νινθιήξσζεο απηήο κε ηελ ίδηα ηηκή θαη ηνπο ίδηνπο φξνπο. 

Σα ππφινηπα κέιε ηεο έλσζεο, ζηηο δχν παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, κπνξνχλ 

λα πξνηείλνπλ αληηθαηάζηαζε. Η αληηθαηάζηαζε κπνξεί λα εγθξηζεί κε 

απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ, χζηεξα απφ 

γλσκνδφηεζε ηεο Δπηηξνπήο δηαγσληζκνχ γηα ηελ πξψηε πεξίπησζε ή ηεο 

ΣΔΥΝΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ γηα ηε δεχηεξε 

πεξίπησζε. 

 

Άξζξν 22: Δπαγγεικαηηθά πξνζόληα 

Κάζε θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, πνπ κεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, κεκνλσκέλα ή σο 

κέινο έλσζεο ή ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα δηαζέηεη ηα παξαθάησ επαγγεικαηηθά 

πξνζφληα:  

1. Να κε βξίζθεηαη ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε, αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε ή 

(πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπψλ) ζε νπνηαδήπνηε άιιε αλάινγε θαηάζηαζε, 

πνπ πξνθχπηεη απφ κηα παξφκνηα δηαδηθαζία, ε νπνία πξνβιέπεηαη απφ ηελ 

εζληθή λνκνζεζία ηνπ Κξάηνπο πξνέιεπζήο ηεο. 

2. Να κελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί ακεηάθιεηα ν ίδηνο, ζε πεξίπησζε θπζηθνχ 

πξνζψπνπ, ή νη δηαρεηξηζηέο ζε πεξίπησζε νκφξξπζκσλ (Ο.Δ.), 

εηεξφξξπζκσλ (Δ.Δ.) θαη εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.), ν 

πξφεδξνο θαη ν δηεπζχλσλ ζχκβνπινο ζε πεξίπησζε αλψλπκεο εηαηξείαο 

(Α.Δ.), ηα θπζηθά πξφζσπα πνπ αζθνχλ ηε δηνίθεζή ηνπ ζε θάζε άιιε 

πεξίπησζε θαη ηα αληίζηνηρα θαηά ην δίθαην ηεο αιινδαπήο επηρείξεζεο 

πξφζσπα γηα: α) ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, θαηά ην άξζξν 2 



παξ.1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο αξηζ. 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 

Δπξσπατθήο Έλσζεο, β) δσξνδνθία, θαηά ην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ 

πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (21) θαη ζην άξζξν 3 παξ.1 ηεο θνηλήο 

δξάζεο αξηζ. 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ, γ) απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ 

άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο γηα ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ 

ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ, δ) λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο 

δξαζηεξηφηεηεο, θαηά ην άξζξν 1 ηεο αξηζ. 91/308/ΔΟΚ νδεγίαο ηνπ 

πκβνπιίνπ, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ 

ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, ε) 

ππεμαίξεζε (375 Π.Κ), ζη) απάηε (386-388 Π.Κ.), δ) εθβίαζε (385 Π.Κ.), ε) 

πιαζηνγξαθία (216-218 Π.Κ.), ζ) ςεπδνξθία (224 Π.Κ.), η) δσξνδνθία (235-237 

Π.Κ.), θ) δφιηα ρξενθνπία (398 Π.Κ.). 

 Σα ππφ ζηνηρεία α έσο δ αδηθήκαηα έρνπλ σο ζπλέπεηα ηνλ απνθιεηζκφ ηνπ 

ππνςεθίνπ ζε θάζε πεξίπησζε, ελψ ηα ππφ ζηνηρεία ε έσο θ, κφλν αλ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηνπ επαγγέικαηφο ηνπ. 

3. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

εηζθνξψλ θνηλσληθήο αζθάιηζεο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή 

λνκνζεζία (εθφζνλ είλαη εκεδαπή ή αιινδαπή κελ αιιά πνπ έρεη ήδε 

αλαπηχμεη δξαζηεξηφηεηα ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο 

ρψξαο φπνπ είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

4. Να έρεη εθπιεξψζεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ, φζνλ αθνξά ηελ θαηαβνιή ησλ 

θφξσλ, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή Ννκνζεζία (ζε πεξίπησζε πνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλν ζηελ Διιάδα) ή ζχκθσλα κε ηε λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλν. 

5. Να κελ έρεη δηαπξάμεη πεηζαξρηθφ παξάπησκα, γηα ην νπνίν ηνπ επηβιήζεθε 

πνηλή πνπ ηνπ ζηεξεί ην δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζε δηαγσληζκνχο (θαη 

θαηαιακβάλεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν δηαγσληζκφ). 

6. Υξεκαηνδνηηθή θαη Οηθνλνκηθή Ιθαλφηεηα: ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ. 

7. Σερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλόηεηα 

Κάζε δηαγσληδφκελνο νθείιεη λα δηαζέηεη ηελ απαηηνχκελε απφ ηελ παξνχζα 

ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα, θαηά ην άξζξν 46 ηνπ π.δ. 60/2007. 

πγθεθξηκέλα, νθείιεη: 

- λα δηαζέηεη ηνλ απαηηνχκελν γηα ηελ εθηέιεζε ησλ δξνκνινγίσλ γηα ηα 

νπνία πξνζθέξεη ζηφιν νρεκάησλ, ηα νπνία ζα είλαη επαξθή σο πξνο 

ηνλ αξηζκφ, ηνλ ηχπν θαη ην κέγεζνο. Σα δηαζέζηκα νρήκαηα κπνξνχλ λα 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο δξνκνιφγηα εθφζνλ απηά 

δελ αλήθνπλ ζηελ ίδηα ιεηηνπξγηθή δψλε θαη δελ δηαθηλδπλεχεηαη ε 

αζθαιήο θαη έγθαηξε κεηαθνξά ησλ καζεηψλ απφ θαη πξνο ηα ζρνιεία 

θνίηεζεο. 

Η ηερληθή θαη επαγγεικαηηθή ηθαλφηεηα ηνπ δηαγσληδφκελνπ απνδεηθλχεηαη κε ηα 

ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 23 παξ. 23.4 ηεο παξνχζαο. 

 



Άξζξν 23: Γηθαηνινγεηηθά 

Κάζε δηαγσληδφκελνο, πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ κεκνλσκέλα ή σο κέινο 

ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, νθείιεη λα απνδείμεη φηη πιεξνί ηηο απαηηήζεηο ηνπ 

άξζξνπ 21 θαη φηη δηαζέηεη ηα πξνζόληα ηνπ άξζξνπ 22, πξνζθνκίδνληαο ζε 

πξσηφηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν αληίγξαθν, ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

23.1 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο 

α. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, ή άιιεο επαγγεικαηηθήο 

νξγάλσζεο κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπ ζ’ απηφ θαη ην 

εηδηθφ επάγγεικά ηνπ ή άδεηα άζθεζεο επαγγέικαηνο κε αληηθείκελν 

δξαζηεξηφηεηαο ηε κεηαθνξά πξνζψπσλ. 

 Σα ΚΣΔΛ νθείινπλ λα πξνζθνκίζνπλ βεβαίσζε ηεο επνπηεχνπζαο 

αξρήο σο πξνο ην λφκηκν ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπο. 

β. Πξνθεηκέλνπ πεξί αιινδαπνχ θπζηθνχ ή λνκηθνχ πξνζψπνπ, λνκίκσο 

επηθπξσκέλν πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο 

εγθαηάζηαζήο ηνπ, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη ε εγγξαθή ηνπ ζηα 

κεηξψα ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο 

Οξγαλψζεηο. 

γ. Πξνθεηκέλνπ πεξί ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, ηα παξαπάλσ 

πηζηνπνηεηηθά γηα θάζε κεκνλσκέλν κέινο ηνπο, θαζψο θαη βεβαίσζε 

αξκφδηαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Σα δηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο εγγξαθήο πξνθεηκέλνπ λα γίλνπλ 

απνδεθηά, ζα πξέπεη λα ηζρύνπλ θαηά ηελ εκεξνκελία ιήμεο ηεο 

παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

 

23.2 Γηθαηνινγεηηθά επαγγεικαηηθήο θαη ηερληθήο θαηαιιειόηεηαο 

Γηα ηελ απφδεημε ησλ πξνζφλησλ ηνπ άξζξνπ 22 ζα πξνζθνκηζηνχλ 

αληίζηνηρα ηα παξαθάησ δηθαηνινγεηηθά: 

23.2.1 Τπεύζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο (ηνπ θπζηθνχ 

πξνζψπνπ πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή ηνπ λνκίκνπ εθπξνζψπνπ ηεο 

επηρείξεζεο ή ηεο έλσζεο ή ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ), ζηελ νπνία δειψλεηαη φηη: 

- Μέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο δελ έρνπλ 

θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην απφ ηα παξαθάησ 

αδηθήκαηα: 

  ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη 

ζην άξζξν 2 παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ 

πκβνπιίνπ 

  δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο 

πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 θαη ζην άξζξν 3 

παξ. 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ 

  απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά 

κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ 

Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ 



  λνκηκνπνίεζε εζόδσλ από παξάλνκεο δξαζηεξηόηεηεο, 

φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/ΔΟΚ ηνπ 

πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε 

ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε 

λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο 

απηή ηξνπνπνηήζεθε. 

- Γελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ηειεζίδηθε απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα 

αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ θψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο 

επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο 

ππεμαίξεζεο, ηεο απάηεο, ηεο εθβίαζεο, ηεο πιαζηνγξαθίαο, ηεο 

ςεπδνξθίαο, ηεο δσξνδνθίαο θαη ηεο δφιηαο ρξενθνπίαο. 

- Γελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 

εθθαζάξηζε ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε. 

- αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα 

πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ, πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηα παξαπάλσ. 

23.2.2 Πηζηνπνηεηηθά πνπ βεβαηψλνπλ φηη είλαη θνξνινγηθά θαη αζθαιηζηηθά ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο 

ππνρξεψζεηο, ζχκθσλα κε ηηο λνκνζεηηθέο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο φπνπ είλαη 

εγθαηεζηεκέλνη ή ηεο ρψξαο ηεο αλαζέηνπζαο Αξρήο. 

23.2.3 Γηα λα ζεσξεζνχλ έγθπξα ηα πηζηνπνηεηηθά ηεο παξ. 23.2.2 πξέπεη λα 

βξίζθνληαη ζε ηζρύ θαηά ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ησλ πξνζθνξψλ. 

Αλ ζηηο εηδηθέο δηαηάμεηο πνπ δηέπνπλ ηελ έθδνζή ηνπο δελ πξνβιέπεηαη 

ρξφλνο (κεγαιχηεξνο ή κηθξφηεξνο ηνπ εμακήλνπ) ηζρχνο ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ, ζεσξνχληαη έγθπξα εθφζνλ θέξνπλ εκεξνκελία έθδνζεο 

εληφο ησλ έμη (6) κελώλ, πνπ πξνεγνχληαη ηεο εκεξνκελίαο παξαιαβήο 

ησλ πξνζθνξψλ. 

Δηδηθά νη ππεύζπλεο δειώζεηο θαη έλνξθεο βεβαηώζεηο, πνπ ηπρφλ 

πξνζθνκίδνληαη γηα αλαπιήξσζε δηθαηνινγεηηθψλ, πξέπεη επίζεο λα 

θέξνπλ εκεξνκελία εληφο ηνπ ηειεπηαίνπ κελόο πξηλ ηε δεκνπξάηεζε. 

Σα δηθαηνινγεηηθά ππνβάιινληαη α) νη Τπεχζπλεο Γειψζεηο ζε πξσηφηππν 

β) ηα ινηπά δηθαηνινγεηηθά ζε πξσηφηππν ή (θαη’ επηινγή ηνπ 

δηαγσληδφκελνπ) ζε λφκηκα επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα (θαηά ηηο δηαηάμεηο 

ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ λ. 2690/99 φπσο ηζρχεη). Αληί επηθχξσζεο ησλ 

θσηναληηγξάθσλ αξθεί ε ππνβνιή (καδί κε ηα θσηναληίγξαθα κέζα ζην 

θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ) ππεχζπλεο δήισζεο ηνπ λφκηκνπ εθπξνζψπνπ 

ηεο δηαγσληδφκελεο επηρείξεζεο πεξί ηνπ φηη ηα ππνβαιιφκελα ζηνηρεία 

είλαη θσηναληίγξαθα ηνπ πξσηνηχπνπ. Η ππεχζπλε δήισζε πξέπεη λα 

αλαθέξεη επί πνηλή απαξαδέθηνπ έλα πξνο έλα ηα δηθαηνινγεηηθά ησλ 

νπνίσλ βεβαηψλεηαη ε αθξίβεηα. 

Σα πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη απφ ηα Κέληξα Δμππεξέηεζεο Πνιηηψλ 

(Κ.Δ.Π.) ζεσξνχληαη πξσηφηππα. Δηδηθά ην απνδεηθηηθφ θνξνινγηθήο 

ελεκεξόηεηαο ησλ ειιεληθψλ αξρψλ (φηαλ πξνζθνκίδεηαη ηδηαίηεξα θαη δελ 

θαιχπηεηαη απφ ηελ ελεκεξφηεηα πηπρίνπ) ππνβάιιεηαη ζε πξσηφηππν ή 

θσηναληίγξαθν ζεσξεκέλν απφ αξκφδην ππάιιειν ηεο αξρήο πνπ δηεμάγεη 



ην δηαγσληζκφ. Σν ζεσξεκέλν θσηναληίγξαθν έρεη ηνλ ίδην ρξφλν ηζρχνο 

φπσο θαη ην πξσηφηππν (απφθ. Τπνπξγνχ Οηθνλνκηθψλ 1109793/6134-

11/0016/ΠΟΛ.1223/24.11.1999, Φ.Δ.Κ. 2134 Β, φπσο ηζρχεη). Απνδεηθηηθά 

θνξνινγηθήο ελεκεξφηεηαο απφ ηνλ εηδηθό δηαδηθηπαθό ηόπν ηνπ 

Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ γίλνληαη δεθηά σο αθξηβή θσηναληίγξαθα. 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο Γηαγσληζκνχ δελ επηθπξψλνπλ 

θσηναληίγξαθα ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ησλ δηαγσληδφκελσλ θαηά ή κεηά ηνλ 

δηαγσληζκφ. Όια ηα δηθαηνινγεηηθά πξέπεη λα πεξηέρνληαη ζην θάθειν ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ θαη λα είλαη ήδε επηθπξσκέλα κε λφκηκν ηξφπν, θαηά ηελ 

ππνβνιή ηνπ θαθέινπ. Σα δηθαηνινγεηηθά παξακέλνπλ ζην θάθειν θαη δελ 

λνείηαη επίδεημε θαη απφζπξζή ηνπο απφ ηνπο δηαγσληδφκελνπο. 

Δθφζνλ δηαπηζησζεί θαζ’ νηνλδήπνηε ηξφπν φηη ν δηαγσληδφκελνο ππέβαιε 

ςεπδή δήισζε θαηά ηελ παξνρή ζεκαληηθψλ πιεξνθνξηψλ, πνπ δεηνχληαη 

ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ, απνθιείεηαη. 

23.2.4 Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ αλαδόρνπ θαη ζην πιαίζηα επαλειέγρνπ ησλ 

δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα γίλεη ε 

θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο 

ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, πξνζθνκίδεη ηα αθφινπζα 

δηθαηνινγεηηθά: 

Οη έιιελεο πνιίηεο: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ 

ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα 

πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα 

ηα αδηθήκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξ. 23.2.1. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ 

εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο 

πηψρεπζεο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή, απφ ην νπνίν 

λα πξνθχπηεη φηη θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη 

σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο (αζθαιηζηηθή θαη θνξνινγηθή ελεκεξφηεηα). 

 ε πεξίπησζε εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ αιινδαπή, ηα παξαπάλσ 

δηθαηνινγεηηθά εθδίδνληαη κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία ηεο ρψξαο φπνπ 

είλαη εγθαηεζηεκέλνη, απφ ηελ νπνία θαη εθδίδεηαη ζην ζρεηηθφ πηζηνπνηεηηθφ. 

δ. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη, αθελφο 

ε εγγξαθή ηνπο ζ’ απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη, αθεηέξνπ, φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ 

εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Οη αιινδαπνί: 

α. Απόζπαζκα πνηληθνύ κεηξώνπ ή ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ αξκφδηαο 

δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 



εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί, κε 

ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ 

αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη Έιιελεο 

πνιίηεο. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο θαηά πεξίπησζε αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο Αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ζε 

πηψρεπζε, νχηε ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, θαζψο θαη φηη είλαη 

ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ ηηο εηζθνξέο θνηλσληθήο 

αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο 

ηνπο. 

γ. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζήο ηνπο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ήηαλ εγγεγξακκέλνη ζηα κεηξψα ηνπ νηθείνπ 

Δπηκειεηεξίνπ ή ζε ηζνδχλακεο επαγγεικαηηθέο Οξγαλψζεηο, θαηά ηελ εκέξα 

δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη 

κέρξη ηελ επίδνζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 

Σα λνκηθά πξόζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά: 

α. Σα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ππνςήθηνη είλαη Έιιελεο ή αιινδαπνί αληίζηνηρα. 

β. Πηζηνπνηεηηθφ ηεο αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο, έθδνζεο ηνπ 

ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο 

εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε ηνπ 

θ.λ. 2190/1920, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή εηδηθή εθθαζάξηζε ηνπ λ. 1892/1990, 

φπσο εθάζηνηε ηζρχεη, ή αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ή άιιεο αλάινγεο 

θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα) θαη φηη, επίζεο, δελ ηεινχλ 

ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ησλ αλσηέξσ 

λνκνζεηεκάησλ ή ππφ άιιεο αλάινγεο θαηαζηάζεηο (κφλν γηα αιινδαπά λνκηθά 

πξφζσπα). 

γ. Δηδηθφηεξα, ηα αλσηέξσ λνκηθά πξφζσπα πξέπεη λα πξνζθνκίδνπλ γηα ηνπο 

δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο εηαηξεηψλ πεξηνξηζκέλεο επζχλεο (Δ.Π.Δ.) θαη 

ησλ πξνζσπηθψλ εηαηξεηψλ (Ο.Δ. θαη Δ.Δ.) θαη γηα ηνλ πξφεδξν θαη 

δηεπζχλνληα ζχκβνπιν γηα ηηο αλψλπκεο εηαηξείεο (Α.Δ.), απφζπαζκα πνηληθνχ 

κεηξψνπ ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο 

ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ηα αλσηέξσ 

πξφζσπα δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε γηα 

θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα, πνπ αλαθέξνληαη θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ νη 

ππνςήθηνη αλάδνρνη είλαη Έιιελεο πνιίηεο. 

 

 

 

Οη πλεηαηξηζκνί: 

α. Απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ πξηλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, ή άιιν ηζνδχλακν έγγξαθν 

αξκφδηαο δηνηθεηηθήο ή δηθαζηηθήο Αξρήο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο, απφ ην 

νπνίν λα πξνθχπηεη φηη ν πξφεδξνο ηνπ Γηνηθεηηθνχ πκβνπιίνπ δελ έρεη 



θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε δηθαζηηθή απφθαζε, γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα 

ηεο παξαγξάθνπ (α) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξά ηνπο Έιιελεο πνιίηεο. 

β. Σα δηθαηνινγεηηθά ησλ παξαγξάθσλ (β) θαη (γ) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ 

αθνξνχλ ηνπο Έιιελεο πνιίηεο, εθφζνλ πξφθεηηαη γηα εκεδαπνχο 

ζπλεηαηξηζκνχο, ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξά ηνπο 

αιινδαπνχο, θαη ηεο παξαγξάθνπ (β) ηνπ παξφληνο άξζξνπ, πνπ αθνξά ηα 

λνκηθά πξφζσπα. 

γ. Βεβαίσζε αξκφδηαο Αξρήο φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. 

Οη ελώζεηο κεηαθνξέσλ πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά: 

Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε κεηαθνξέα, πνπ ζπκκεηέρεη 

ζηελ έλσζε. 

Δάλ ζε θάπνηα ρψξα βεβαηψλεηαη απφ νπνηαδήπνηε Αξρή ηεο φηη δελ εθδίδνληαη ηα 

παξαπάλσ έγγξαθα ή πηζηνπνηεηηθά, ή δελ θαιχπηνπλ φιεο ηηο σο άλσ 

αλαθεξφκελεο πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, δχλαηαη λα αληηθαηαζηαζνχλ απηά 

απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ κεηαθνξέα πξνο ππνβνιή ησλ δηθαηνινγεηηθψλ. 

Δάλ ζηε ρψξα απηή δελ πξνβιέπεηαη νχηε έλνξθε βεβαίσζε, δχλαηαη απηή λα 

αληηθαηαζηαζεί κε ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο 

Αξρήο ή ζπκβνιαηνγξάθνπ ηεο ρψξαο, ζηελ νπνία είλαη εγθαηεζηεκέλνο ν 

κεηαθνξέαο. 

23.3 Γηθαηνινγεηηθά Υξεκαηνδνηηθήο θαη Οηθνλνκηθήο Ηθαλόηεηαο 

ΓΔΝ ΑΠΑΙΣΟΤΝΣΑΙ. 

23.4 Γηθαηνινγεηηθά Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Ηθαλόηεηαο 

23.4.1 Γηα ηελ απφδεημε ηεο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο ηνπο Ιθαλφηεηαο, θαηά ην 

άξζξν 22 παξ. 7 ηεο παξνχζαο, νη δηαγσληδφκελνη νθείινπλ λα ππνβάινπλ 

(ρξεζηκνπνηψληαο ην ππφδεηγκα ηνπ Παξαξηήκαηνο Γ): 

- Καηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ, ηφζν γηα εθείλα πνπ 

πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ πξνθεξπζζφκελνπ έξγνπ 

κεηαθνξάο, φζν θαη εθείλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή 

εθηέιεζε επηπιένλ δξνκνινγίσλ. 

- Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

ζα δειψλεηαη φηη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ιήθζεθε ππφςε ην πεξηερφκελν 

ηεο Δηδηθήο πγγξαθήο Τπνρξεψζεσλ θαη φηη κε ηελ πξνζθνξά ηνπ 

θαιχπηεηαη ην ζχλνιν ησλ απαηηήζεσλ απηήο. 

23.4.2 Μεηά ηελ αλάδεημε ηνπ έθαζηνπ αλαδόρνπ θαη ζην πιαίζηα επαλειέγρνπ 

ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξφθεηηαη λα 

γίλεη ε θαηαθχξσζε, εληφο πξνζεζκίαο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ 

θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζ’ απηφλ, πξνζθνκίδεη ηα 

αθφινπζα δηθαηνινγεηηθά: 

- Καηάζηαζε-ιίζηα ησλ δηαζέζηκσλ νρεκάησλ, πνπ ζα αληηζηνηρεί ζηελ 

θαηάζηαζε πνπ ππέβαιε κε ηελ πξνζθνξά ηνπ, κε αλαγξαθή ησλ 

αληίζηνηρσλ ζηνηρείσλ ησλ ηδηνθηεηψλ θαη ησλ αξηζκψλ πηλαθίδσλ, 

ηφζν γηα εθείλα πνπ πξννξίδνληαη γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ 



κεηαθνξάο, φζν θαη εθείλσλ πνπ είλαη δηαζέζηκα γηα αλαπιήξσζε ή 

εθηέιεζε επηπιένλ δξνκνινγίσλ. 

- Δπηθπξσκέλα αληίγξαθα ησλ αδεηψλ θπθινθνξίαο ησλ ιεσθνξείσλ 

θαη ινηπψλ νρεκάησλ, πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα θάζε 

δξνκνιφγην, ησλ ηζρπφλησλ δειηίσλ ηερληθνχ ειέγρνπ ησλ νρεκάησλ 

απφ δεκφζην ή ηδησηηθφ Κ.Σ.Δ.Ο., θαζψο θαη θσηναληίγξαθν ηεο 

αζθάιεηάο ηνπο. 

- ε πεξίπησζε πνπ ηα κεηαθνξηθά κέζα δελ είλαη ζην φλνκα ηεο 

εηαηξείαο ή ηνπ θπζηθνχ πξνζψπνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζηνλ δηαγσληζκφ, 

ζα ππνβάιιεηαη ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ελνηθίαζεο ή παξαρψξεζεο 

κεηαμχ ηνπ ζπκκεηέρνληνο θαη ηνπ ηδηνθηήηε ησλ κεηαθνξηθψλ κέζσλ, 

ην νπνίν ζα ηζρχεη γηα φιε ηε δηάξθεηα ηεο ζχκβαζεο θαη κέρξη ηελ 

πιήξε εθηέιεζε απηήο. 

- Τπεχζπλε Γήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986, φπσο 

εθάζηνηε ηζρχεη, κε ζεψξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία 

ζα δειψλνληαη ηα εμήο: 

α. Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο 

β. Δάλ έρεη επηβιεζεί ζηνλ κεηαθνξέα ε πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ 

απφ δηαγσληζκνχο, κε ακεηάθιεηε απφθαζε. Δάλ ε πνηλή ηνπ 

απνθιεηζκνχ επηβιήζεθε γηα νξηζκέλν ρξφλν, ην ζηνηρείν απηφ 

ιακβάλεηαη ππφςε γηα ηελ απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, κφλν γηα 

ην ρξνληθφ απηφ δηάζηεκα. 

23.5 Δθφζνλ νη ππνςήθηνη αλάδνρνη ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε 

αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό 

εθπξνζώπεζεο. 

Άξζξν 24: Πεξηερόκελν Φαθέινπ Πξνζθνξάο 

Ζ πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ πεξηιακβάλεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, θάθειν 

δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνρήο θαη ζθξαγηζκέλν θάθειν Οηθνλνκηθήο 

Πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηα θαησηέξσ: 

24.1 Ο θάθεινο ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ζπκκεηνρήο πξέπεη, επί πνηλή 

απνθιεηζκνύ, λα πεξηέρεη φια ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ αλαθέξνληαη ζην 

άξζξν 23, κε ηε ζεηξά πνπ αλαθέξνληαη ζ’ απηφ, θαη επηπιένλ ηα αθφινπζα: 

1. Αίηεζε ππνβνιήο πξνζθνξάο ζηνλ δηαγσληζκφ, ε νπνία θαηαηίζεηαη 

εθηόο ηνπ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο, γηα ηελ πξσηνθφιιεζή ηεο. 

2. Σελ εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο ηνπ άξζξνπ 15 ηεο παξνχζαο. 

3. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ πξνζψπνπ πνπ ππνγξάθεη ηελ πξνζθνξά φηη 

έρεη ην εθ ηνπ θαηαζηαηηθνχ δηθαίσκα εθπξνζψπεζεο ηεο επηρείξεζεο, 

ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ ή ηεο έλσζεο ζηνλ ελ ιφγσ δηαγσληζκφ. Η 

Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή δηαηεξεί ην δηθαίσκα ακθηζβήηεζεο ηνπ 

δηθαηψκαηνο εθπξνζψπεζεο, θαηά ηνλ επαλέιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ 

πξηλ ηελ ζχλαςε ηεο ζχκβαζεο. 

24.2 Ο ζθξαγηζκέλνο θάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο πεξηέρεη ζπκπιεξσκέλν 

ην έληππν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ηεο Τπεξεζίαο. 

 



Σν έληππν ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο ππνγξάθεηαη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, 

απφ ην θπζηθφ πξφζσπν πνπ ππνβάιιεη ηελ πξνζθνξά ή απφ ηνλ λφκηκν 

εθπξφζσπν ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ ή ελψζεσο ή ζπλεηαηξηζκνχ, θαη φιεο νη 

ζειίδεο κνλνγξάθνληαη απφ ηνλ ίδην (κνλνγξαθέο πνπ ηπρφλ ιείπνπλ 

ζπκπιεξψλνληαη κεηά ην άλνηγκα ησλ πξνζθνξψλ. Αθφκα θη αλ αξλεζεί λα 

ηα κνλνγξάςεη ν δηαγσληδφκελνο, ηα κνλνγξάθεη ε Δ.Γ.). Δπίζεο, εθφζνλ 

ιείπνπλ, ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνλ πξνζθέξνληα κεηά ην άλνηγκα ησλ 

πξνζθνξψλ ηα νλνκαηεπψλπκα ησλ πξνζθεξφλησλ θαη νη ζθξαγίδεο ησλ 

επηρεηξήζεσλ. ε θάζε πεξίπησζε νη ειιείςεηο απηέο δε ζεσξνχληαη ιφγνο 

απνθιεηζκνχ απφ ηνλ δηαγσληζκφ. 

Δπηζεκαίλεηαη όηη:  

α. απνθιείνληαη απφ ηνλ δηαγσληζκφ πξνζθνξέο, ζηηο νπνίεο δελ 

αλαγξάθεηαη ην εληαίν πνζνζηφ έθπησζεο νινγξάθσο θαη αξηζκεηηθψο. 

β. ε νιφγξαθε αλαγξαθή ηνπ πνζνζηνχ έθπησζεο ππεξηζρχεη ηεο 

αληίζηνηρεο αξηζκεηηθήο. 

γ. Οη ελδηαθεξφκελνη κπνξνχλ λα ππνβάινπλ πξνζθνξά αλά δξνκνιφγην 

γηα φζα δξνκνιφγηα ελδηαθέξνληαη απφ απηά πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην 

παξάξηεκα Γ ηεο παξνχζεο πξνζθνκίδνληαο ηελ αληίζηνηρε εγγπεηηθή 

επηζηνιή.  

δ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, 

δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε δηφξζσζε, απηή 

πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ 

πξνζθέξνληα, ε δε Δπηηξνπή Γηαγσληζκνχ πξέπεη θαηά ηνλ έιεγρν λα 

θαζαξνγξάςεη, κνλνγξάςεη θαη ζθξαγίζεη ηε δηφξζσζε απηή. Η 

πξνζθνξά απνξξίπηεηαη φηαλ ππάξρνπλ ζε απηήλ δηνξζψζεηο πνπ ηελ 

θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηεο Δ.Γ. 

ε. Πξνζθνξά πνπ πεξηέρεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή κε ξήηξα 

ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ζη Πξνζθνξά ε νπνία πεξηιακβάλεη δξνκνιφγηα πνπ δελ δχλαληαη λα 

δηθαηνινγεζνχλ ζχκθσλα κε ην πξψην ζεκείν ηεο παξαγξάθνπ 7 ηνπ 

άξζξνπ 22 ηεο παξνχζεο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

δ. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο κε ηελ επηθχιαμε ηεο 

παξαγξάθνπ 7.3 ηεο ΔΤ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. 

ε. Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε 

πξνζθεξφκελε ηηκή, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε.  

ζ. Δθφζνλ δηαπηζησζνχλ ηζφηηκεο ή ηζνδχλακεο πξνζθνξέο, νη αληίζηνηρνη 

ππνςήθηνη θαινχληαη, ελψπηνλ ηεο επηηξνπήο δηαγσληζκνχ θαη ν 

κεηνδφηεο πξνθχπηεη θαηφπηλ θιήξσζεο κεηαμχ απηψλ. 

 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ Γ 

 



Άξζξν 25: Τπεξγνιαβία 

25.1 Ο αλάδνρνο κπνξεί λα αλαζέζεη νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ έξγνπ ππεξγνιαβηθά 

ζε ηξίην θπζηθφ ή λνκηθφ πξφζσπν, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηφ έρεη 

ζπκπεξηιεθζεί ζηελ πξνζθνξά ηνπ. 

25.2 ηε πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 

αλαθέξνπλ ζηελ πξνζθνξά ηνπο ην ηκήκα ηεο ζχκβαζεο πνπ πξνηίζεληαη λα 

αλαζέζνπλ ππφ κνξθή ππεξγνιαβίαο θαη λα ππνδείμνπλ ηνλ ππεξγνιάβν, ζηνλ 

νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηελ ππεξγνιαβηθή ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ππεχζπλε 

δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ2, κε ηελ νπνία απνδέρεηαη ηε ζχλαςε ηεο 

ππεξγνιαβίαο, αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί ν δηαγσληδφκελνο αλάδνρνο ηεο 

ζχκβαζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ 

ππεξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ. Ο ππεξγνιάβνο νθείιεη λα θαηέρεη ηα 

επαγγεικαηηθά πξνζφληα ηνπ άξζξνπ 22 ηεο παξνχζαο. 

25.3 πεξίπησζε ηεο πξνεγνχκελεο παξαγξάθνπ νη δηαγσληδφκελνη πξέπεη λα 

ππνδείμνπλ ηνλ ππεξγνιάβν, ζηνλ νπνίν ζα αλαζέζνπλ ηελ ππεξγνιαβηθή 

ζχκβαζε πξνζθνκίδνληαο ππεχζπλε δήισζε ηνπ ππεξγνιάβνπ3, κε ηελ νπνία 

απνδέρεηαη ηε ζχλαςε ηεο ππεξγνιαβίαο, αλ θαη εθφζνλ αλαδεηρζεί ν 

δηαγσληδφκελνο αλάδνρνο ηεο ζχκβαζεο. Γηα ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο 

απαηηείηαη ε πξνζθφκηζε ηνπ ππεξγνιαβηθνχ ζπκθσλεηηθνχ 

25.4  Αλ ν αλάδνρνο επηθαιεζηεί θαη απνδείμεη ζνβαξφ ιφγν γηα ηνλ νπνίν δελ είλαη 

δπλαηή ε αλάζεζε ηεο ππεξγνιαβίαο ζηνλ ππνδεηρζέληα ππεξγνιάβν, κπνξεί 

λα εγθξηζεί απφ ην Γήκν ε αληηθαηάζηαζή ηνπ κε άιιν πνπ έρεη ηα λφκηκα 

πξνζφληα κεηά απφ εηζήγεζε ηεο αξκφδηαο Τπεξεζίαο. 

 

Άξζξν 26: Γηάθνξεο ξπζκίζεηο 

26.1 Η έγθξηζε ησλ ηεπρψλ θαη ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ 

απνθαζίζηεθε κε ηελ ππ’ αξηζ.1/2012  απφθαζε ηεο Οηθνλνκηθήο 

Δπηηξνπήο ηνπ Γήκνπ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ. 

26.2 Σν αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ 

φξγαλν, κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ, κπνξεί λα πξνηείλεη: 

α. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη επαλάιεςή ηνπ 

κε ηξνπνπνίεζε ή κε ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο. 

β. Μαηαίσζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη πξνζθπγή ζηε 

δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, φηαλ ζπληξέρεη ιφγνο επείγνληνο, 

πνπ δελ νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ηεο Τπεξεζίαο. 

γ. Όηαλ ζπληξέρνπλ άιινη ιφγνη δεκνζίνπ ζπκθέξνληνο, πνπ 

επηβάιινπλ ηε καηαίσζε. 

26.3 Αλαπφζπαζην ηκήκα ηεο παξνχζαο απνηειεί ε ζπλεκκέλε Δηδηθή 

πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ, ησλ φξσλ ηεο νπνίαο έρνπλ ιάβεη γλψζε νη 

                                                           
2  Πος πποέπσεηαι από ηο θςζικό ππόζωπο ή από ηα απμόδια αποθαζιζηικά ηος όπγανα, 

αν ππόκειηαι για νομικό ππόζωπο 

 



δηαγσληδφκελνη θαηά ηε ζχληαμε θαη ππνβνιή ηεο πξνζθνξάο ηνπο θαη 

ζπκθσλνχλ πιήξσο κε απηνχο. 

 

 
 

          Αθνχ ζπληάρζεθε θαη αλαγλψζζεθε ην Πξαθηηθφ απηφ ππνγξάθεηαη        φπσο 
πην θάησ.  
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