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1.

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1.1

Στοιχεία Αναθέτουσας Αρχής

Επωνυμία

O.ΣΥ. Α.Ε.

Ταχυδρομική διεύθυνση

ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6

Πόλη

ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ

Ταχυδρομικός Κωδικός

182 33

Χώρα

ΕΛΛΑΔΑ

Κωδικός ΝUTS

EL30

Τηλέφωνο

+30 214 4082 423, +30 214 4082 421

Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

dimsxeseis@osy.gr
demporikis@osy.gr

Αρμόδιος για πληροφορίες

Γ. Σταμούλος, Γ. Φραγκάκης

Γενική Διεύθυνση στο διαδίκτυο (URL)

www.osy.gr

Είδος Αναθέτουσας Αρχής
Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. είναι Ανώνυμη Εταιρεία Ιδιωτικού Δικαίου και ανήκει στους φορείς της Γενικής
Κυβέρνησης.
Κύρια δραστηριότητα Α.Α.
Η Ανώνυμη Εταιρεία με την επωνυμία «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το
διακριτικό τίτλο «Ο.ΣΥ. Α.Ε.» συστάθηκε κατ΄ εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3920/2011
(Φ.Ε.Κ. 33/Β/03.03.2011) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών
συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις» και της υπ’ αριθ. 28738/2638/1006-2011 Κοινής Υπουργικής Απόφασης των Υπουργών Οικονομικών – Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων (Φ.Ε.Κ. 1454/Β/17-06-2011), όπου και συγχωνεύθηκαν οι εταιρείες
Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. και Η.Λ.Π.Α.Π. Α.Ε. με απορρόφηση της τελευταίας από την πρώτη. Με τη
συντέλεση της συγχώνευσης, η Ε.ΘΕ.Λ. Α.Ε. μετονομάστηκε σε «ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» («Ο.ΣΥ. Α.Ε.»). Σύμφωνα με την απόφαση της από 01/08/2011 Γενικής
Συνέλευσης των Μετόχων της Ο.ΣΥ. Α.Ε. αποφασίστηκε το τροποποιημένο Καταστατικό της
Εταιρείας, το οποίο καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών και δημοσιεύτηκε
στο Φ.Ε.Κ. 11787/ΑΕ-ΕΠΕ/08.11.2011. Σε περίπτωση συναλλαγής της Εταιρείας με πρόσωπα
της αλλοδαπής, η εταιρική επωνυμία, σε πιστή μετάφραση σε ξένη γλώσσα,
χρησιμοποιείται με το διακριτικό τίτλο «ROAD TRANSPORT S.A.».
Η Εταιρεία αποτελεί νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου, που υπηρετεί σκοπούς κοινής
ωφέλειας, υπάγεται στην κατηγορία των οργανισμών και επιχειρήσεων του ευρύτερου
δημόσιου τομέα και λειτουργεί ως οντότητα δημοσίου συμφέροντος με βάση τις διατάξεις
του Ν.4308/2014. Ως Εταιρεία Παροχής Συγκοινωνιακού Έργου (Ε.Π.Σ.Ε.), συντονίζεται και
ελέγχεται από τον Οργανισμό Αστικών Συγκοινωνιών Αθήνας (Ο.Α.Σ.Α. Α.Ε.), υπό την
εποπτεία του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών. Βάσει των Ν. 4389/2016 και
4512/2018 ο Όμιλος Ο.Α.Σ.Α. μεταβιβάστηκε στην Ελληνική Εταιρεία Συμμετοχών &
Περιουσίας
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Στοιχεία Επικοινωνίας
α)
Τα έγγραφα της σύμβασης είναι διαθέσιμα για ελεύθερη, πλήρη, άμεση & δωρεάν
ηλεκτρονική πρόσβαση στη διεύθυνση (URL): www.osy.gr .
β)
Οι προσφορές πρέπει να υποβάλλονται σε κλειστό σφραγισμένο φυσικό φάκελο στην
ταχυδρομική διεύθυνση της έδρας της εταιρείας: Παρνασσού 6, Αγ. Ι. Ρέντης, ΤΚ:
18233
γ)
Περαιτέρω πληροφορίες είναι διαθέσιμες από τις αρμόδιες υπηρεσίες της Ο.ΣΥ. Α.Ε.
στα παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας.

1.2 Συνοπτική Περιγραφή φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της
σύμβασης
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η εκμίσθωση τεσσάρων (4) διώροφων λεωφορείων για
χρονική περίοδο εννέα (9) ετών, αρχόμενη με την υπογραφή της σύμβασης μίσθωσης και
με δυνατότητα σταδιακής παράτασης ανά διετία μέχρι το τέλος του ορίου ηλικίας των
οχημάτων. Η διάρκεια μίσθωσης και οι όροι παράτασης εξειδικεύονται στην παράγραφο 3
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας διακήρυξης. Η εκμίσθωση των οχημάτων θα γίνει σε
δύο (2) ομάδες των δύο (2) οχημάτων. Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να συμμετάσχουν
στον διαγωνισμό είτε για μία είτε για δύο ομάδες. Η προσφορά θα αφορά υποχρεωτικά
ολόκληρο το ζητούμενο χρόνο μίσθωσης (εννέα έτη) από τη Διακήρυξη. Η κατακύρωση της
σχετικής μίσθωσης θα γίνει ανά ομάδα δύο (2) οχημάτων. Τα τέσσερα (4) διώροφα
λεωφορεία έχουν τα παρακάτω στοιχεία:
Ομάδα

Τύπος

VOLVO B9TL

Χωρητικότητα
επιβατών

Έτος
Κυκλοφορίας

Αριθμός
Κυκλοφορίας

Κυβισμός

Αριθμός πλαισίου

9365 cm3

YV354R2219A134475

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9947

9365 cm3

YV354R2289A134473

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9948

9365 cm3

YV354R227AA136459

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9949

9365 cm3

YV354R223AA136460

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9950

(ΔΙΩΡΟΦΑ) Α

EURO V
VOLVO B9TL
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V
VOLVO B9TL

Β
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V
VOLVO B9TL
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V
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Η σύμβαση θα ανατεθεί με το κριτήριο της πλέον συμφέρουσας από οικονομική άποψη
προσφοράς, βάσει τιμής μηνιαίου μισθώματος, όπως περιγράφεται αναλυτικά στην παρ.
2.3.1 «Κριτήριο Ανάθεσης» της παρούσας.
Η τιμή εκκίνησης για το μηνιαίο μίσθωμα ανά όχημα ανέρχεται σε 1.500,00€. Οι υποψήφιοι
ανάδοχοι αποδέχονται για κάθε περίπτωση το εν λόγω ελάχιστο αντάλλαγμα ως εύλογο
έναντι της χρήσης των οχημάτων
Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στο
σχετικό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας διακήρυξης.

1.3

Θεσμικό πλαίσιο

Η ανάθεση και εκτέλεση της σύμβασης διέπεται από την κείμενη νομοθεσία και ιδίως:
-

του ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας
(ενσωμάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις
Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του
π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές ρυθμίσεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει

-

της παρ. Ζ του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Προσαρμογή της ελληνικής νομοθεσίας στην
Οδηγία 2011/7 της 16.2.2011 για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις
εμπορικές συναλλαγές»,

-

του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση
νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο
διαδίκτυο "Πρόγραμμα Διαύγεια" και άλλες διατάξεις”,

-

του ν. 4727/2020 (Α’ 184) «Ψηφιακή Διακυβέρνηση (Ενσωμάτωση στην Ελληνική
Νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/2102 και της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/1024) Ηλεκτρονικές
Επικοινωνίες (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της Οδηγίας (ΕΕ) 2018/1972) και άλλες
διατάξεις».

-

του ν. 3548/2007 (Α’ 68) «Καταχώριση δημοσιεύσεων των φορέων του Δημοσίου στο
νομαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις»,

-

του ν. 2859/2000 (Α’ 248) «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας»,

-

του ν. 2121/1993 (Α' 25) “Πνευματική Ιδιοκτησία, Συγγενικά Δικαιώματα και Πολιτιστικά
Θέματα”,

-

της υπ’ αριθμ.: 22212/29-10-2008 ΚΥΑ (ΦΕΚ2267/Β/05-11-2008) «Προϋποθέσεις Θέσης
σε κυκλοφορία και όροι λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ ανοικτού
τύπου αστικής περιήγησης πόλεων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 12726/27-09-2011
ΚΥΑ(ΦΕΚ 2190/Β/30-09-2011)

-

του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της
επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία
των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για
την Προστασία Δεδομένων), όπως ενσωματώθηκε στην Ελληνική Νομοθεσία με το ν.
4624/2019 (ΦΕΚ Α’ 137).

-
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-

των σε εκτέλεση των ανωτέρω νόμων εκδοθεισών κανονιστικών πράξεων, των λοιπών
διατάξεων που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη
της παρούσας, καθώς και του συνόλου των διατάξεων του ασφαλιστικού, εργατικού,
εμπορικού, κοινωνικού, περιβαλλοντικού και φορολογικού δικαίου που διέπει την
ανάθεση και εκτέλεση της παρούσας σύμβασης, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά
παραπάνω.

-

την υπ’ αρ. 155/2022 Απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ . Α.Ε.

1.4

Προθεσμία παραλαβής προσφορών

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής των προσφορών είναι η Δευτέρα 19 Δεκεμβρίου
2022 και ώρα 12:00.
Οι προσφορές θα υποβληθούν σε κλειστό σφραγισμένο φυσικό φάκελο από το νόμιμο
εκπρόσωπο του συμμετέχοντος ή εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό του στη Κεντρική
Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε. – Παρνασσού 6 - Αγ. Ι. Ρέντης μέχρι την καταληκτική ημερομηνία
και ώρα υποβολής (Δευτέρα 6 Δεκεμβρίου και ώρα 12:00). Προσφορά μπορεί να υποβληθεί
και με συστημένη ταχυδρομική επιστολή ή μέσω COURIER που θα απευθύνεται στην ΟΣΥ
ΑΕ. Όσες προσφορές υποβληθούν με τον τρόπο αυτό, θα ληφθούν υπόψη μόνο αν φθάσουν
στην Υπηρεσία μέχρι την παραπάνω καθορισμένη καταληκτική ημερομηνία και ώρα
υποβολής. Ο φάκελος θα πρέπει να είναι σφραγισμένος και να φέρει την παρακάτω ετικέτα:
ΕΝΣΦΡΑΓΙΣΤΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Ε2/2022
«Δημόσιος ανοικτός πλειοδοτικός διαγωνισμός για την εκμίσθωση τεσσάρων (4)
διώροφων λεωφορείων της ΟΣΥ ΑΕ»
ΠΡΟΣ:
ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΟ Παρνασσού 6, 18233 Αγ. Ι. Ρέντης
Υπόψη: Επιτροπής Διαγωνισμού

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: ΝΑ ΜΗΝ ΑΝΟΙΧΘΕΙ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ

Εντός του κυρίως φακέλου προσφοράς τοποθετούνται δύο –επίσης σφραγισμένοιυποφάκελοι: α)Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων και β) Οικονομικής
Προσφοράς, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Η αποσφράγιση των φακέλων
συμμετοχής θα πραγματοποιηθεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού ενώπιον των νόμιμων
ή των εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων των προσφερόντων σε ημερομηνία και ώρα που θα
οριστεί από την Επιτροπή του Διαγωνισμού. Κατά την αποσφράγιση μπορούν να
παρίστανται μέχρι δύο νομίμως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των συμμετεχουσών
εταιριών, οι οποίοι παραδίδουν στην επιτροπή του διαγωνισμού την απόφαση του
αρμόδιου, σύμφωνα με το καταστατικό, οργάνου της εταιρείας με την οποία
εξουσιοδοτούνται να παρίστανται στο όνομα και για λογαριασμό της εταιρείας κατά την εν
λόγω διαδικασία.
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Δεν θα ληφθούν υπόψη φάκελοι συμμετοχής που είτε υποβλήθηκαν μετά από την
καταληκτική ημερομηνία και ώρα είτε ταχυδρομήθηκαν έγκαιρα, αλλά δεν έφθασαν στην
Υπηρεσία πριν την λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών.
Στο Φάκελο Συμμετοχής θα πρέπει να αναγράφεται ο τίτλος του διαγωνισμού, η επωνυμία,
η διεύθυνση και τηλέφωνο επικοινωνίας του διαγωνιζόμενου. Προκειμένου για
κοινοπραξία/ σύμπραξη εταιριών θα αναγράφονται τα στοιχεία (επωνυμία, διεύθυνση,
τηλέφωνο) όλων των εταιρειών – μελών της κοινοπραξίας/ σύμπραξης. Ο φάκελος καθώς
και τα σχετικά έγγραφα που ζητούνται να υποβληθούν σύμφωνα με τη Διακήρυξη, θα
φέρουν απαραίτητα ημερομηνία και υπογραφή του ειδικά εξουσιοδοτημένου προς τούτο
εκπροσώπου και διαγωνιζόμενου, όπως αυτός προκύπτει από τα προσκομιζόμενα
νομιμοποιητικά έγγραφα.
Όλοι οι κατατεθέντες Φάκελοι, με ευθύνη της Κεντρικής Γραμματείας, θα διαβιβάζονται
στον Πρόεδρο της Επιτροπής του Διαγωνισμού. Σε ορισθείσα από την Επιτροπή του
Διαγωνισμού ημερομηνία και ώρα θα διενεργείται η διαδικασία αποσφράγισης των
φακέλων, παρουσία των εκπροσώπων των συμμετεχόντων. Στη συνέχεια σε κλειστές
συνεδριάσεις οι φάκελοι θα ελέγχονται και θα αξιολογούνται από την Επιτροπή.

1.4.1 Διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού
H Ο.ΣΥ. Α.Ε. για την ανάδειξη του τελικού Πλειοδότη για την ανάθεση του αντικειμένου, θα
διενεργήσει τον συγκεκριμένο διαγωνισμό, με τη μορφή του πλειοδοτικού διαγωνισμού με
κλειστές προσφορές. Ο οριστικός ανάδοχος θα αναδειχθεί με κριτήριο κατακύρωσης την
υψηλότερη οικονομική προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής μηνιαίου μισθώματος για το
κάθε όχημα. Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί σε ένα στάδιο, το οποίο διαχωρίζεται σε τρεις
(3) επιμέρους φάσεις:
1η Φάση -Ελέγχου των προϋποθέσεων συμμετοχής-> Η ΟΣΥ δια της ορισθείσας Επιτροπής
του Διαγωνισμού πραγματοποιεί έλεγχο και αξιολόγηση του υποφάκελου Νομιμοποιητικών
στοιχείων και ουσιαστικών προσόντων, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Ο
υποφάκελος Νομιμοποιητικών στοιχείων και ουσιαστικών προσόντων αποσφραγίζεται μαζί
με τον συνολικό φάκελο της προσφοράς –πλην του υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράςσε δημόσια συνεδρίαση. Με ευθύνη της Επιτροπής του Διαγωνισμού ενημερώνονται οι
συμμετέχοντες, για την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης προκειμένου να
παρίστανται εφόσον το επιθυμούν. Μετά το τέλος της αξιολόγησης των προσφορών –η
οποία διενεργείται σε κλειστές συνεδριάσεις- η Επιτροπή συντάσσει πρακτικό, το οποίο
αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης. Κατά τη διαδικασία
αξιολόγησης των υποφακέλων, η επιτροπή μπορεί να καλεί εγγράφως τους προσφέροντες
ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που
έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από
επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης.
Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή
υποψηφίους, χωρίς να έχει ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι

9

διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν θα καταθέσουν τα έγγραφα προς αποσαφήνιση των
νομιμοποιητικών στοιχείων ή των στοιχείων που αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα,
σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία
του διαγωνισμού. Η Επιτροπή Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση
της, το οποίο με την συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται, να ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή
αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο κατακύρωσης, τηρουμένων των αρχών της ίσης
μεταχείρισης και της διαφάνειας.

2η Φάση - Ανάδειξης του προσωρινού αναδόχου/πλειοδότη-> Η ΟΣΥ δια της ορισθείσας
επιτροπής ελέγχει και αξιολογεί τον υποφάκελο της «Οικονομικής Προσφοράς», σύμφωνα
με τα προβλεπόμενα της παρούσας. Διευκρινίζεται, ότι μετά το τέλος της αξιολόγησης των
Νομιμοποιητικών στοιχείων και ουσιαστικών προσόντων η Επιτροπή του Διαγωνισμού θα
προχωρήσει στην αποσφράγιση του Υποφακέλου Οικονομικής Προσφοράς μόνο για τις
συμμετέχουσες εταιρείες των οποίων έχουν γίνει αποδεκτοί οι Υποφάκελοι με τα
Νομιμοποιητικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα. Ο υποφάκελος της Οικονομικής
Προσφοράς αποσφραγίζεται σε δημόσια συνεδρίαση και με ευθύνη της Επιτροπής του
Διαγωνισμού ενημερώνονται οι συμμετέχοντες των οποίων έχουν γίνει αποδεκτοί οι
Υποφάκελοι με τα Νομιμοποιητικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα, για την ημερομηνία
και ώρα της αποσφράγισης προκειμένου να παρίστανται εφόσον το επιθυμούν. Η επιλογή
του Αναδόχου θα γίνει μεταξύ των διαγωνιζομένων που πληρούν τους όρους συμμετοχής
στο διαγωνισμό και δεν συντρέχει λόγος αποκλεισμού τους με βάση τον έλεγχο τον
Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων. Ρητά αναφέρεται ότι δεν θα
ανοιχθούν οι Υποφάκελοι των Οικονομικών Προσφορών των συμμετεχόντων, που δεν
έγιναν αποδεκτές οι προσφορές τους κατά την αξιολόγηση του Υποφακέλου
Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων. Στο σημείο αυτό λήγει η δημόσια
συνεδρίαση της επιτροπής. Στη συνέχεια η Επιτροπή του Διαγωνισμού, ελέγχει αν το
περιεχόμενο των οικονομικών προσφορών είναι σύμφωνο με τη διακήρυξη και προβαίνει
στην τελική κατάταξη των διαγωνιζομένων με βάση την Οικονομική τους Προσφορά. Η
επιτροπή συντάσσει πρακτικό και το αποστέλλει στην αρμόδια Διεύθυνση Εμπορικής
Αξιοποίησης. Κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των υποφακέλων, η επιτροπή μπορεί να
καλεί εγγράφως τους προσφέροντες ή τους υποψηφίους να διευκρινίζουν ή να
συμπληρώνουν τα έγγραφα ή δικαιολογητικά που έχουν υποβάλει, μέσα σε εύλογη
προθεσμία, η οποία δεν μπορεί να είναι μικρότερη από επτά (7) ημέρες από την ημερομηνία
κοινοποίησης σε αυτούς της σχετικής πρόσκλησης. Οποιαδήποτε διευκρίνιση ή
συμπλήρωση που υποβάλλεται από τους προσφέροντες ή υποψηφίους, χωρίς να έχει
ζητηθεί από την αναθέτουσα αρχή, δεν λαμβάνεται υπόψη. Οι διαγωνιζόμενοι οι οποίοι δεν
θα καταθέσουν τα έγγραφα προς αποσαφήνιση των νομιμοποιητικών στοιχείων ή των
στοιχείων που αποδεικνύουν τα τυπικά τους προσόντα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις της
διακήρυξης θα αποκλείονται από την περαιτέρω διαδικασία του διαγωνισμού. Η Επιτροπή
Διαγωνισμού διατηρεί το δικαίωμα κατά την ανέλεγκτη κρίση της, το οποίο με την
συμμετοχή τους οι διαγωνιζόμενοι αποδέχονται, να ζητήσει την προσκόμιση των
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δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής
και πριν το στάδιο κατακύρωσης, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της
διαφάνειας.
Η έγκριση του αποτελέσματος της αξιολόγησης του διαγωνισμού (Υποφάκελοι
Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων και Υποφάκελοι Οικονομικής
Προσφοράς) και της ανάδειξης του προσωρινού ΜΙΣΘΩΤΗΥ, οριστικοποιείται με Απόφαση
του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., για την οποία και ενημερώνονται σχετικά οι συμμετέχοντες με
κοινοποίηση της Απόφασης του Δ.Σ. και των πρακτικών προκειμένου να λάβουν πλήρη
γνώση.

3η Φάση - Κατακύρωση-> Μετά την έκδοση της Απόφασης του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε. και την
παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων, η αναθέτουσα αρχή ειδοποιεί
εγγράφως τον πλειοδότη του διαγωνισμού, στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση
(«προσωρινό ανάδοχο»), να υποβάλει εντός προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν, τα αποδεικτικά έγγραφα
νομιμοποίησης και τα πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρου 1 του ν. 4250/2014 (Α΄ 74) –όπως τροποποιήθηκε και ισχύει- όλων των
δικαιολογητικών, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού
καθώς και για την πλήρωση των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, σύμφωνα με τις προβλέψεις
της παρούσας. Τα δικαιολογητικά υποβάλλονται στην αναθέτουσα αρχή σε σφραγισμένο
φάκελο, ο οποίος παραδίδεται στο αρμόδιο όργανο αξιολόγησης. Ο φάκελος των
δικαιολογητικών κατακύρωσης αποσφραγίζεται σε δημόσια συνεδρίαση και με ευθύνη της
Επιτροπής του Διαγωνισμού ενημερώνονται οι συμμετέχοντες, των οποίων έχουν γίνει
αποδεκτές οι προσφορές στο σύνολό τους, για την ημερομηνία και ώρα της αποσφράγισης.
Κατά την ανοικτή συνεδρίαση αποσφράγισης δίδεται η δυνατότητα στους διαγωνιζομένους,
να λάβουν γνώση του περιεχομένου των δικαιολογητικών κατακύρωσης του προσωρινού
αναδόχου (πλειοδότη). Η επιτροπή συντάσσει πρακτικό και το αποστέλλει στην αρμόδια
Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης.
Η έγκριση της οριστικής κατακύρωσης του
διαγωνισμού, οριστικοποιείται με Απόφαση του Δ.Σ. της Ο.ΣΥ. Α.Ε., η οποία αναρτάται στην
Διαύγεια και αποστέλλεται στους συμμετέχοντες.
Μετά την παρέλευση άπρακτης της προθεσμίας υποβολής ενστάσεων επί της ανωτέρω
Απόφασης, η ΟΣΥ καλεί τον ΜΙΣΘΩΤΗ για υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η σύμβαση
που θα καταρτιστεί θα διέπεται από τους όρους της παρούσας διακήρυξης –
συμπεριλαμβανομένων των Παραρτημάτων της- και από τον Ελληνικό Αστικό Κώδικα.
Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς από έναν οικονομικό φορέα, οι ανωτέρω φάσεις
μπορούν να συντμηθούν σε μία και η Επιτροπή του Διαγωνισμού να συντάξει ένα ενιαίο
πρακτικό αξιολόγησης για όλες τις φάσεις, ακόμη και της κατακύρωσης–πρόσκλησης για
υπογραφή σύμβασης. Επιπλέον, σε περίπτωση μοναδικής προσφοράς, η Αναθέτουσα Αρχή
δύναται να προχωρήσει σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με το μοναδικό προσφέροντα με
στόχο τη βελτίωση του οικονομικού τιμήματος.
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1.4.2 Δικαίωμα υπαναχώρησης
Η υπερισχύουσα προσφορά στο τέλος του διαγωνισμού, δεν συνεπάγεται και αυτόματη
κατακύρωση της σύμβασης, στον αντίστοιχο συμμετέχοντα. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., δύναται κατά την
ελεύθερη κρίση της να αναστείλει, να ακυρώσει ή/και να επαναλάβει τον διαγωνισμό
μερικά ή συνολικά σύμφωνα με την παράγραφο 1.6 της παρούσας διακήρυξης.
Διευκρινίζεται ότι εφόσον δεν επιτευχθεί η ελάχιστη αποδεκτή τιμή, η Ο.ΣΥ. Α.Ε. δικαιούται
να μην προχωρήσει σε κατακύρωση. Η ύπαρξη μίας μόνο προσφοράς δεν συνεπάγεται κατ’
ανάγκην ακύρωση του διαγωνισμού.

1.5

Δημοσιότητα

Περίληψη της παρούσας Διακήρυξης αναρτάται στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο
http://et.diavgeia.gov.gr/ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΥΓΕΙΑ), σε ηλεκτρονικά μέσα, ιστοσελίδες
δημοσίευσης δημοσίων διαγωνισμών και στον Ελληνικό Τύπο. Η δαπάνη των δημοσιεύσεων
στον Τύπο βαρύνει την Ο.ΣΥ. Α.Ε.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε ολόκληρη στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας
αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.osy.gr

1.6

Ακύρωση Διαγωνισμού

Ο διαγωνισμός μπορεί να ακυρωθεί συνολικά ή τμηματικά, με απόφαση του Διοικητικού
Συμβουλίου της Ο.ΣΥ Α.Ε., στις παρακάτω περιπτώσεις:
i.
ii.

iii.
iv.
v.

vi.
vii.
viii.

Η διαγωνιστική διαδικασία απέβη άγονη είτε λόγω μη υποβολής προσφοράς είτε
λόγω απόρριψης όλων των προσφορών ή αποκλεισμού όλων των συμμετεχόντων,
Αν οι οικονομικές και τεχνικές παράμετροι που σχετίζονται με τη διαδικασία
ανάθεσης άλλαξαν ουσιωδώς και η εκτέλεση του συμβατικού αντικειμένου δεν
ενδιαφέρει πλέον την ΟΣΥ.
Υπάρξει μεταβολή στην ισχύουσα νομοθεσία που αφορά το συμβατικό αντικείμενο,
η οποία απαγορεύει την υλοποίηση μέρους ή εξ ολοκλήρου του αντικειμένου
Για παράτυπη διεξαγωγή της διαδικασίας,
Εάν διαπιστωθούν λάθη ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας,
μπορεί να ακυρωθεί μερικά η διαδικασία του διαγωνισμού ή/και να αναμορφωθεί
ανάλογα το αποτέλεσμά του από το Διοικητικό Συμβούλιο της Ο.ΣΥ Α.Ε , ή να
αποφασισθεί από το ίδιο το Διοικητικό Συμβούλιο η επανάληψη του διαγωνισμού
από το σημείο που έγινε το λάθος ή η παράλειψη.
Το αποτέλεσμα του διαγωνισμού κριθεί μη ικανοποιητικό από οικονομικής άποψης,
Ο ανταγωνισμός που αναπτύχθηκε κριθεί μη ικανοποιητικός,
Αν λόγω ανωτέρας βίας δεν είναι δυνατή η υλοποίηση του αντικειμένου της
σύμβασης.

Γ. Σε κάθε περίπτωση ο διαγωνισμός δύναται να ακυρωθεί με αιτιολογημένη απόφαση του
Διοικητικού Συμβουλίου της Ο.ΣΥ Α.Ε., κατά την ελεύθερη κρίση του. Η ΟΣΥ διατηρεί, επίσης,
το δικαίωμα, μετά από γνώμη του αρμοδίου οργάνου, να αποφασίσει, παράλληλα με τη
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ματαίωση της διαδικασίας σύναψης, και την επανάληψη οποιασδήποτε φάσης της
διαδικασίας σύναψης, με τροποποίηση ή μη των όρων της ή την προσφυγή στη διαδικασία
διαπραγμάτευσης. Οι συμμετέχοντες έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα το
παραπάνω δικαίωμα, παραιτούμενοι παράλληλα από κάθε δικαίωμα αποζημίωσης εξ
αυτού του λόγου.

1.7

Αρχές εφαρμοζόμενες στη διαδικασία σύναψης σύμβασης

Οι οικονομικοί φορείς δεσμεύονται ότι:
α) τηρούν και θα εξακολουθήσουν να τηρούν κατά την εκτέλεση της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν, τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τις διατάξεις της περιβαλλοντικής,
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας, που έχουν θεσπιστεί με το δίκαιο της
Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού,
κοινωνικού και εργατικού δικαίου.
Η τήρηση των εν λόγω υποχρεώσεων ελέγχεται και βεβαιώνεται από τις αρμόδιες δημόσιες
αρχές και υπηρεσίες που ενεργούν εντός των ορίων της ευθύνης και της αρμοδιότητάς τους
β) δεν θα ενεργήσουν αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά καθ΄όλη τη διάρκεια της
διαδικασίας ανάθεσης, αλλά και κατά το στάδιο εκτέλεσης της σύμβασης, εφόσον
επιλεγούν
γ) λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα για να διαφυλάξουν την εμπιστευτικότητα των
πληροφοριών που έχουν χαρακτηρισθεί ως τέτοιες
δ) συμμορφώνονται προς τους κανόνες περί προστασίας των δεδομένων
ε) να τηρούν τους κανόνες δεοντολογίας του Ελληνικού Κώδικα Διαφήμισης – Επικοινωνίας

2.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

2.1

Γενικές Πληροφορίες

2.1.1 Έγγραφα της σύμβασης
Τα έγγραφα της παρούσας διαδικασίας σύναψης είναι τα ακόλουθα:



η με αρ. Ε2/2022 διακήρυξη, όπως αυτή έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ.
Α.Ε.
η παρούσα Διακήρυξη με τα Παραρτήματα:
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α΄: Τεχνικές προδιαγραφές – Όροι Υλοποίησης Σύμβασης Μίσθωσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ’: Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: Ρήτρα Ακεραιότητας
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ’: Αποδεικτικά Μέσα


οι συμπληρωματικές πληροφορίες που τυχόν παρέχονται στο πλαίσιο της
διαδικασίας, ιδίως σχετικά με τις προδιαγραφές και τα σχετικά δικαιολογητικά

2.1.2 Παροχή Διευκρινίσεων
Τα σχετικά αιτήματα παροχής διευκρινίσεων υποβάλλονται ηλεκτρονικά ή εγγράφως, το
αργότερο δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής
προσφορών και απαντώνται αντίστοιχα ενώ ταυτόχρονα αναρτάται το ερώτημα –με την
διασφάλιση της ανωνυμίας των ερωτώντα- και η απάντηση στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ ΑΕ.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να παρατείνει την προθεσμία παραλαβής των προσφορών,
ούτως ώστε όλοι οι ενδιαφερόμενοι οικονομικοί φορείς να μπορούν να λάβουν γνώση όλων
των αναγκαίων πληροφοριών για την κατάρτιση των προσφορών στις ακόλουθες
περιπτώσεις:
α) όταν, για οποιονδήποτε λόγο, πρόσθετες πληροφορίες, αν και ζητήθηκαν από τον
οικονομικό φορέα έγκαιρα, δεν έχουν παρασχεθεί το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες
πριν από την προθεσμία που ορίζεται για την παραλαβή των προσφορών,
β) όταν τα έγγραφα της σύμβασης υφίστανται σημαντικές αλλαγές.
Η διάρκεια της παράτασης θα είναι ανάλογη με τη σπουδαιότητα των πληροφοριών ή των
αλλαγών.
Όταν οι πρόσθετες πληροφορίες δεν έχουν ζητηθεί έγκαιρα ή δεν έχουν σημασία για την
προετοιμασία κατάλληλων προσφορών, δεν απαιτείται παράταση των προθεσμιών.
2.1.4 Γλώσσα
Τα έγγραφα της σύμβασης έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα.
Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.
Οι προσφορές και τα περιλαμβανόμενα σε αυτές στοιχεία συντάσσονται στην ελληνική
γλώσσα ή συνοδεύονται από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα
αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της
5ης.10.1961, που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 (Α΄188).Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά
έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα
επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε
από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Τα αποδεικτικά έγγραφα συντάσσονται στην ελληνική γλώσσα ή συνοδεύονται από
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Στα αλλοδαπά δημόσια έγγραφα και
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δικαιολογητικά εφαρμόζεται η Συνθήκη της Χάγης της 5.10.1961, που κυρώθηκε με το ν.
1497/1984 (Α΄188). Ειδικά, τα αλλοδαπά ιδιωτικά έγγραφα μπορούν να συνοδεύονται από
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα επικυρωμένη είτε από πρόσωπο αρμόδιο κατά τις
διατάξεις της εθνικής νομοθεσίας είτε από πρόσωπο κατά νόμο αρμόδιο της χώρας στην
οποία έχει συνταχθεί το έγγραφο.
Ενημερωτικά και τεχνικά φυλλάδια με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μπορούν να
υποβάλλονται στην αγγλική γλώσσα, χωρίς να συνοδεύονται από μετάφραση στην
ελληνική. Οι αρμόδιες Επιτροπές της Ο.ΣΥ. Α.Ε. δύναται να ζητήσουν επίσημη μετάφραση ή
διευκρινίσεις επί των φυλλαδίων αυτών σε οποιοδήποτε στάδιο του διαγωνισμού.
Κάθε μορφής επικοινωνία με την αναθέτουσα αρχή, καθώς και μεταξύ αυτής και του
αναδόχου, θα γίνονται υποχρεωτικά στην ελληνική γλώσσα.
2.1.5 Εγγυήσεις
Οι εγγυήσεις των παραγράφων 2.2.2 και 4.1. εκδίδονται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β΄ και γ΄ της παρ.
1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (Α΄13) που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη - μέλη της
Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή στα κράτη-μέρη της ΣΔΣ και έχουν,
σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορούν, επίσης, να εκδίδονται
από το Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. ή να παρέχονται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Αν συσταθεί
παρακαταθήκη με γραμμάτιο παρακατάθεσης χρεογράφων στο Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων, τα τοκομερίδια ή μερίσματα που λήγουν κατά τη διάρκεια της εγγύησης
επιστρέφονται μετά τη λήξη τους στον υπέρ ου η εγγύηση οικονομικό φορέα.
Οι εγγυητικές επιστολές εκδίδονται κατ’ επιλογή των οικονομικών φορέων από έναν ή
περισσότερους εκδότες της παραπάνω παραγράφου.
Οι εγγυήσεις αυτές περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τα ακόλουθα στοιχεία: α) την
ημερομηνία έκδοσης, β) τον εκδότη, γ) την αναθέτουσα αρχή προς την οποία απευθύνονται,
δ) τον αριθμό της εγγύησης, ε) το ποσό που καλύπτει η εγγύηση, στ) την πλήρη επωνυμία,
τον Α.Φ.Μ. και τη διεύθυνση του οικονομικού φορέα υπέρ του οποίου εκδίδεται η εγγύηση
(στην περίπτωση ένωσης αναγράφονται όλα τα παραπάνω για κάθε μέλος της ένωσης), ζ)
τους όρους ότι: αα) η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης
παραιτείται του δικαιώματος της διαιρέσεως και της διζήσεως, και ββ) ότι σε περίπτωση
κατάπτωσης αυτής, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος
χαρτοσήμου, η) τα στοιχεία της σχετικής διακήρυξης και την καταληκτική ημερομηνία
υποβολής προσφορών, θ) την ημερομηνία λήξης ή τον χρόνο ισχύος της εγγύησης, ι) την
ανάληψη υποχρέωσης από τον εκδότη της εγγύησης να καταβάλει το ποσό της εγγύησης
ολικά ή μερικά εντός τριών (3) ημερών μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση εκείνου προς
τον οποίο απευθύνεται και ια) στην περίπτωση των εγγυήσεων καλής εκτέλεσης, τον αριθμό
και τον τίτλο της σχετικής σύμβασης.
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Σχετικά Υποδείγματα Εγγυήσεων Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης περιλαμβάνονται στα
Παραρτήματα της Διακήρυξης.
Επισημαίνεται ότι ο χρόνος ισχύος της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να
είναι αορίστου χρόνου, δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα.
Η αναθέτουσα αρχή, δια της αρμόδιας Επιτροπής, επικοινωνεί με τους εκδότες των
εγγυητικών επιστολών προκειμένου να διαπιστώσει την εγκυρότητά τους.

2.2

Δικαίωμα Συμμετοχής - Κριτήρια Ποιοτικής Επιλογής

2.2.1 Δικαίωμα συμμετοχής
1. Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή
νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που
είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση
δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις
του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και
έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών
ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
2. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων, συμπεριλαμβανομένων και των προσωρινών
συμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή για την υποβολή
προσφοράς. Η Ο.ΣΥ. Α.Ε. μπορεί να απαιτήσει από τις ενώσεις οικονομικών φορέων να
περιβληθούν συγκεκριμένη νομική μορφή, εφόσον τους ανατεθεί η σύμβαση.
3. Στις περιπτώσεις υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, όλα τα μέλη της
ευθύνονται έναντι της αναθέτουσας αρχής αλληλέγγυα και εις ολόκληρον.
2.2.2 Εγγύηση συμμετοχής
2.2.2.1. Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική
επιστολή συμμετοχής που αντιστοιχεί στο 2% ετήσιου μισθώματος του πρώτου έτους για
ομάδα οχημάτων βάσει τιμής εκκίνησης ανά όχημα, άνευ Φ.Π.Α., ήτοι 720,00€. Το ποσό της
εγγύησης συμμετοχής είναι ίδιο, είτε ο συμμετέχων υποβάλλει προσφορά για μία (1) είτε
για δύο (2) ομάδες οχημάτων.
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Στην περίπτωση ένωσης οικονομικών φορέων, η εγγύηση συμμετοχής περιλαμβάνει και τον
όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των οικονομικών φορέων που
συμμετέχουν στην ένωση.
Η εγγύηση συμμετοχής πρέπει να ισχύει τουλάχιστον για τριάντα (30) ημέρες μετά τη λήξη
του χρόνου ισχύος της προσφοράς (360 ημέρες) του άρθρου 2.4.5 της παρούσας, άλλως η
προσφορά απορρίπτεται. Η αναθέτουσα αρχή μπορεί, πριν τη λήξη της προσφοράς, να
ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει, πριν τη λήξη τους, τη διάρκεια ισχύος της
προσφοράς και της εγγύησης συμμετοχής.
2.2.2.2. Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο με την προσκόμιση της
εγγύησης καλής εκτέλεσης.
Η εγγύηση συμμετοχής επιστρέφεται στους λοιπούς προσφέροντες, μετά την κατακύρωση
του αποτελέσματος του διαγωνισμού και την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας άσκησης
ενστάσεων.
2.2.2.3. Η εγγύηση συμμετοχής καταπίπτει, αν ο προσφέρων αποσύρει την προσφορά του
κατά τη διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αναφέρονται
στα άρθρα 2.2.3 έως 2.2.8, δεν προσκομίσει εγκαίρως τα προβλεπόμενα από την παρούσα
δικαιολογητικά ή δεν προσέλθει εγκαίρως για υπογραφή της σύμβασης.
2.2.3 Λόγοι αποκλεισμού
Αποκλείεται από τη συμμετοχή στην παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης (διαγωνισμό)
προσφέρων οικονομικός φορέας, εφόσον συντρέχει στο πρόσωπό του (εάν πρόκειται για
μεμονωμένο φυσικό ή νομικό πρόσωπο) ή σε ένα από τα μέλη του (εάν πρόκειται για ένωση
οικονομικών φορέων) ένας ή περισσότεροι από τους ακόλουθους λόγους:
2.2.3.1. Όταν υπάρχει σε βάρος του αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους
ακόλουθους λόγους:
α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 της απόφασηςπλαίσιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 24ης Οκτωβρίου 2008, για την καταπολέμηση
του οργανωμένου εγκλήματος (ΕΕ L 300 της 11.11.2008 σ.42),
β) δωροδοκία, όπως ορίζεται στο άρθρο 3 της σύμβασης περί της καταπολέμησης της
διαφθοράς στην οποία ενέχονται υπάλληλοι των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ή των κρατώνμελών της Ένωσης (ΕΕ C 195 της 25.6.1997, σ. 1) και στην παράγραφο 1 του άρθρου 2 της
απόφασης-πλαίσιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003, για την
καταπολέμηση της δωροδοκίας στον ιδιωτικό τομέα (ΕΕ L 192 της 31.7.2003, σ. 54), καθώς
και όπως ορίζεται στην κείμενη νομοθεσία ή στο εθνικό δίκαιο του οικονομικού φορέα,
γ) απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης σχετικά με την προστασία των
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της 27.11.1995, σ. 48), η
οποία κυρώθηκε με το ν. 2803/2000 (Α΄ 48),
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δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες,
όπως ορίζονται, αντιστοίχως, στα άρθρα 1 και 3 της απόφασης-πλαίσιο 2002/475/ΔΕΥ του
Συμβουλίου της 13ης Ιουνίου 2002, για την καταπολέμηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 164 της
22.6.2002, σ. 3) ή ηθική αυτουργία ή συνέργεια ή απόπειρα διάπραξης εγκλήματος, όπως
ορίζονται στο άρθρο 4 αυτής,
ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας, όπως αυτές ορίζονται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Οκτωβρίου 2005, σχετικά με την πρόληψη της
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από
παράνομες δραστηριότητες και τη χρηματοδότηση της τρομοκρατίας (ΕΕ L 309 της
25.11.2005, σ. 15), η οποία ενσωματώθηκε στην εθνική νομοθεσία με το ν. 3691/2008 (Α΄
166),
στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων, όπως ορίζονται στο άρθρο 2
της Οδηγίας 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 5ης
Απριλίου 2011, για την πρόληψη και την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων και για την
προστασία των θυμάτων της, καθώς και για την αντικατάσταση της απόφασης-πλαίσιο
2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 της 15.4.2011, σ. 1), η οποία ενσωματώθηκε στην
εθνική νομοθεσία με το ν. 4198/2013 (Α΄ 215).
Ο οικονομικός φορέας αποκλείεται, επίσης, όταν το πρόσωπο εις βάρος του οποίου
εκδόθηκε αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση είναι μέλος του διοικητικού, διευθυντικού
ή εποπτικού οργάνου του ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε
αυτό.
Στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε.
και Ε.Ε.) και IKE ιδιωτικών κεφαλαιουχικών εταιρειών, η υποχρέωση του προηγούμενου
εδαφίου αφορά κατ’ ελάχιστον στους διαχειριστές.
Στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου
αφορά κατ’ ελάχιστον στον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και σε όλα τα μέλη του
Διοικητικού Συμβουλίου.
Στις περιπτώσεις Συνεταιρισμών, η υποχρέωση του προηγούμενου εδαφίου αφορά στα
μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις νομικών προσώπων, η υποχρέωση των προηγούμενων
εδαφίων αφορά στους νόμιμους εκπροσώπους τους.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (στ) η, κατά τα ανωτέρω, περίοδος αποκλεισμού δεν
έχει καθοριστεί με αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε πέντε (5) έτη από την
ημερομηνία της καταδίκης με αμετάκλητη απόφαση.
2.2.3.2. Στις ακόλουθες περιπτώσεις :
α) όταν ο προσφέρων έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά στην καταβολή φόρων
ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης και αυτό έχει διαπιστωθεί από δικαστική ή διοικητική
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απόφαση με τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ, σύμφωνα με διατάξεις της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ή την εθνική νομοθεσία ή/και
β) όταν η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι ο προσφέρων
έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή φόρων ή εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης.
Αν ο προσφέρων είναι Έλληνας πολίτης ή έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα, οι
υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης καλύπτουν τόσο την
κύρια όσο και την επικουρική ασφάλιση.
Δεν αποκλείεται ο προσφέρων οικονομικός φορέας, όταν έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του είτε καταβάλλοντας τους φόρους ή τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης που οφείλει,
συμπεριλαμβανομένων, κατά περίπτωση, των δεδουλευμένων τόκων ή των προστίμων είτε
υπαγόμενος σε δεσμευτικό διακανονισμό για την καταβολή τους.
ή/και
γ) η Αναθέτουσα Αρχή γνωρίζει ή μπορεί να αποδείξει με τα κατάλληλα μέσα ότι έχουν
επιβληθεί σε βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν
από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς: αα) τρεις (3) πράξεις
επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας
για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται, σύμφωνα με την
υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως «υψηλής» ή
«πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους. Οι υπό αα΄ και ββ΄ κυρώσεις πρέπει να έχουν αποκτήσει
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ.
2.2.3.3 Κατ' εξαίρεση, ο προσφέρων δεν αποκλείεται, όταν ο αποκλεισμός, σύμφωνα με την
παράγραφο 2.2.3.2, θα ήταν σαφώς δυσανάλογος, ιδίως όταν μόνο μικρά ποσά των φόρων
ή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης δεν έχουν καταβληθεί ή όταν ο οικονομικός φορέας
ενημερώθηκε σχετικά με το ακριβές ποσό που οφείλεται λόγω αθέτησης των υποχρεώσεών
του όσον αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης σε χρόνο κατά
τον οποίο δεν είχε τη δυνατότητα να λάβει μέτρα.
2.2.3.4. Αποκλείεται από τη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης,
προσφέρων οικονομικός φορέας σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις:
(α) εάν έχει αθετήσει τις υποχρεώσεις που προβλέπονται στο άρθρο 18 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ
(β) εάν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής εκκαθάρισης
ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή έχει υπαχθεί
σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές του
δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα από
παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου. Η αναθέτουσα αρχή
μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα ο οποίος βρίσκεται σε μία εκ των
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καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση αυτή, υπό την προϋπόθεση ότι
αποδεικνύει ότι ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβάνοντας
υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας,
(γ) υπάρχουν επαρκώς εύλογες ενδείξεις που οδηγούν στο συμπέρασμα ότι ο οικονομικός
φορέας συνήψε συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη στρέβλωση του
ανταγωνισμού,
δ) εάν μία κατάσταση σύγκρουσης συμφερόντων κατά την έννοια του άρθρο 24 της Οδηγίας
2014/24/ΕΕ δεν μπορεί να θεραπευθεί αποτελεσματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά,
μέσα,
(ε) εάν μία κατάσταση στρέβλωσης του ανταγωνισμού από την πρότερη συμμετοχή του
οικονομικού φορέα κατά την προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης σύμβασης, κατά τα
οριζόμενα στο άρθρο 41 της Οδηγίας 2014/24/ΕΕ, δεν μπορεί να θεραπευθεί με άλλα,
λιγότερο παρεμβατικά, μέσα,
(στ) εάν έχει επιδείξει σοβαρή ή επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την εκτέλεση
ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο προηγούμενης δημόσιας σύμβασης, προηγούμενης
σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης παραχώρησης που είχε ως
αποτέλεσμα την πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης σύμβασης, αποζημιώσεις ή άλλες
παρόμοιες κυρώσεις,
(ζ) εάν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την πλήρωση
των κριτηρίων επιλογής, έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές ή δεν είναι σε θέση να
προσκομίσει τα δικαιολογητικά που απαιτούνται κατ’ εφαρμογή του άρθρου 2.2.8.2 της
παρούσας,
(η) εάν επιχείρησε να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης αποφάσεων της
αναθέτουσας αρχής, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την ανάθεση,
(θ) εάν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο θέτει εν αμφιβόλω την
ακεραιότητά του, για το οποίο του επιβλήθηκε ποινή που του στερεί το δικαίωμα
συμμετοχής σε διαδικασία σύναψης σύμβασης δημοσίων συμβάσεων και καταλαμβάνει τη
συγκεκριμένη διαδικασία.
Εάν στις ως άνω περιπτώσεις (α) έως (η) η περίοδος αποκλεισμού δεν έχει καθοριστεί με
αμετάκλητη απόφαση, αυτή ανέρχεται σε τρία (3) έτη από την ημερομηνία του σχετικού
γεγονότος.
Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να μην αποκλείει έναν οικονομικό φορέα, ο οποίος βρίσκεται
σε μια εκ των καταστάσεων που αναφέρονται στην περίπτωση β΄ της παρ. 2.2.3.4, υπό την
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προϋπόθεση ότι αποδεδειγμένα ο εν λόγω φορέας είναι σε θέση να εκτελέσει τη σύμβαση,
λαμβάνοντας υπόψη τις ισχύουσες διατάξεις και τα μέτρα για τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας.
2.2.3.5. Ο προσφέρων αποκλείεται σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κατά τη διάρκεια της
διαδικασίας σύναψης της παρούσας σύμβασης, όταν αποδεικνύεται ότι βρίσκεται, λόγω
πράξεων ή παραλείψεών του, είτε πριν είτε κατά τη διαδικασία, σε μία από τις ως άνω
περιπτώσεις
2.2.3.6. Προσφέρων οικονομικός φορέας που εμπίπτει σε μια από τις καταστάσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1, 2.2.3.2. γ) και 2.2.3.4 μπορεί να προσκομίζει
στοιχεία προκειμένου να αποδείξει ότι τα μέτρα που έλαβε επαρκούν για να αποδείξουν
την αξιοπιστία του, παρότι συντρέχει ο σχετικός λόγος αποκλεισμού (αυτoκάθαρση). Εάν τα
στοιχεία κριθούν επαρκή, ο εν λόγω οικονομικός φορέας δεν αποκλείεται από τη διαδικασία
σύναψης σύμβασης. Τα μέτρα που λαμβάνονται από τους οικονομικούς φορείς
αξιολογούνται σε συνάρτηση με τη σοβαρότητα και τις ιδιαίτερες περιστάσεις του ποινικού
αδικήματος ή του παραπτώματος. Αν τα μέτρα κριθούν ανεπαρκή, γνωστοποιείται στον
οικονομικό φορέα το σκεπτικό της απόφασης αυτής. Οικονομικός φορέας που έχει
αποκλειστεί, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, με αμετάκλητη απόφαση, σε εθνικό
επίπεδο, από τη συμμετοχή σε διαδικασίες σύναψης σύμβασης ή ανάθεσης παραχώρησης
δεν μπορεί να κάνει χρήση της ανωτέρω δυνατότητας κατά την περίοδο του αποκλεισμού
που ορίζεται στην εν λόγω απόφαση.

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ
2.2.4 Καταλληλότητα άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας
Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης
απαιτείται να ασκούν δραστηριότητα συναφή με το αντικείμενο της υπηρεσίας. Ως συναφή
δραστηριότητα θα λαμβάνεται κάθε δραστηριότητα σχετική με δραστηριότητες
ταξιδιωτικών πρακτορείων και γραφείων οργανωμένων ταξιδιών σύμφωνα με τον
δηλωθέντα Κωδικό αριθμό δραστηριότητας (Κ.Α.Δ.). Οι σχετικοί ΚΑΔ, γίνονται αποδεκτοί
είτε ως κύρια είτε ως δευτερεύουσα δραστηριότητα. Οι οικονομικοί φορείς που είναι
εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που τηρούνται στο κράτος
εγκατάστασής τους. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος
μέλους του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ) ή σε τρίτες χώρες που προσχωρήσει
στη ΣΔΣ, ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν
συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης
δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή
εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς απαιτείται να είναι
εγγεγραμμένοι στο οικείο Επιμελητήριο.
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Η απόδειξη γίνεται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών με τη συμπλήρωση των
σχετικών στοιχείων στο ΤΕΥΔ. Σε περίπτωση κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομιστεί κάθε
σχετικό έγγραφο και δικαιολογητικό.
2.2.5 Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια για την παρούσα
διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς πρέπει να έχουν μέσο συνολικό
ετήσιο κύκλο εργασιών των τριών (3) τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων
μεγαλύτερο ή ίσο ποσό του μισθώματος που αντιστοιχεί στα εννέα (9) έτη της μίσθωσης για
μία ομάδα οχημάτων βάσει της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού, ήτοι 304.560€. Σε
περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό διάστημα μικρότερο
των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε ο μέσος συνολικός κύκλος εργασιών για όσες
διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι μεγαλύτερος ή ίσος των
προαναφερθέντων ποσών ανά περίπτωση.
Η απόδειξη γίνεται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών με τη συμπλήρωση των
σχετικών στοιχείων στο ΤΕΥΔ. Σε περίπτωση κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομιστεί κάθε
σχετικό έγγραφο και δικαιολογητικό. Ενδεικτικά αναφέρονται: Δημοσιευμένες οικονομικές
καταστάσεις, Φορολογικές Δηλώσεις και οποιοδήποτε άλλο επίσημο έγγραφο).
2.2.6 Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Για την τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα πρέπει να
αποδείξουν ότι διαθέτουν:
α) Τις προβλεπόμενες άδειες για την χρήση των λεωφορείων σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις περί κυκλοφορίας των οχημάτων. Κατ’ ελάχιστον θα πρέπει να διαθέτουν
αποφάσεις Έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία Δ.Χ.Τ.Λ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
πόλεων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ. Οι άδειες δε θα
αφορούν τα συγκεκριμένα υπό μίσθωση οχήματα, αλλά παρόμοιου τύπου αυτών.
β) Εμπειρία εκτέλεσης αντίστοιχων με το παρόν αντικείμενο συμβάσεων εντός των τριών (3)
τελευταίων κλεισμένων διαχειριστικών χρήσεων. Η αξία αυτών των συμβάσεων θα πρέπει
κατά μέσο όρο για κάθε έτος να είναι μεγαλύτερη ή ίση του ετήσιου μισθώματος του
πρώτου έτους για μία ομάδα οχημάτων, βάσει της τιμής εκκίνησης του διαγωνισμού, ήτοι
36.000€. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος Ανάδοχος δραστηριοποιείται για χρονικό
διάστημα μικρότερο των τριών διαχειριστικών χρήσεων, τότε η μέση ετήσια αξία των
συμβάσεων για όσες διαχειριστικές χρήσεις δραστηριοποιείται, θα πρέπει να είναι
μεγαλύτερος ή ίσος των προαναφερθέντων ποσών ανά περίπτωση.
Οι εργασίες και οι συμβάσεις που λαμβάνονται υπόψη ως σχετικές αφορούν τη διαχείριση
ανοικτών οχημάτων αστικής περιήγησης και την παροχή σχετικών υπηρεσιών περιήγησης
και μεταφοράς προς τρίτους. Ως αξία εργασίας ή σύμβασης λαμβάνεται το ποσό που
εισέπραξε ο συμμετέχων οικονομικός φορέας για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών του.
Η προκαταρκτική απόδειξη γίνεται κατά τη φάση υποβολής των προσφορών με τη
συμπλήρωση των σχετικών στοιχείων των συμβάσεων στο ΤΕΥΔ (αναθέτων φορέας-αξία-
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χρονικό διάστημα). Σε περίπτωση κατακύρωσης θα πρέπει να προσκομιστεί κάθε σχετικό
έγγραφο και δικαιολογητικό. Γίνονται αποδεκτά ως προς το σκέλος α) αντίγραφα
αποφάσεων Έγκρισης θέσης σε κυκλοφορία Δ.Χ.Τ.Λ. ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
πόλεων του ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ, αντίγραφα ισχύουσας
άδειας τουριστικού γραφείου, κλπ και ως προς το σκέλος β), αντίγραφα συμβάσεων,
βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης, ένορκες βεβαιώσεις, πίνακες εσόδων συνοδευόμενοι από
υπεύθυνη δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του συμμετέχοντα οικονομικού φορέα, αρκεί
να αναφέρουν με σαφήνεια τις εκτελεσθείσες εργασίες, το ποσό αμοιβής και το χρονικό
διάστημα που αφορούν. Γίνονται αποδεκτές και συμβάσεις εν εξελίξει, υπό την προϋπόθεση
ότι θα προσκομιστεί βεβαίωση από τον αναθέτοντα φορέα που θα αναφέρει με σαφήνεια
την χρονική διάρκεια που εμπίπτει στο ζητούμενο από την παρούσα διακήρυξη εύρος και
το αναλογούν σε αυτήν την διάρκεια τίμημα.
2.2.7 Στήριξη στην ικανότητα τρίτων
Οι οικονομικοί φορείς μπορούν, όσον αφορά τα κριτήρια της οικονομικής και
χρηματοοικονομικής επάρκειας (της παραγράφου 2.2.5) και τα σχετικά με την τεχνική και
επαγγελματική ικανότητα (της παραγράφου 2.2.6), να στηρίζονται στις ικανότητες άλλων
φορέων, ασχέτως της νομικής φύσης των δεσμών τους με αυτούς. Στην περίπτωση αυτή,
αποδεικνύουν ότι θα έχουν στη διάθεσή τους αναγκαίους πόρους και την τεχνογνωσία, με
την προσκόμιση της σχετικής δέσμευσης των φορέων στην ικανότητα των οποίων
στηρίζονται.
Όταν οι οικονομικοί φορείς στηρίζονται στις ικανότητες άλλων φορέων όσον αφορά τα
κριτήρια που σχετίζονται με την απαιτούμενη με τη διακήρυξη οικονομική και
χρηματοοικονομική επάρκεια, οι εν λόγω οικονομικοί φορείς και αυτοί στους οποίους
στηρίζονται είναι από κοινού υπεύθυνοι για την εκτέλεση της σύμβασης.
Υπό τους ίδιους όρους οι ενώσεις οικονομικών φορέων μπορούν να στηρίζονται στις
ικανότητες των συμμετεχόντων στην ένωση ή άλλων φορέων.
2.2.8

Κανόνες απόδειξης ποιοτικής επιλογής

2.2.8.1 Προκαταρκτική απόδειξη κατά την υποβολή προσφορών
Προς προκαταρκτική απόδειξη ότι οι προσφέροντες οικονομικοί φορείς: α) δεν βρίσκονται
σε μία από τις καταστάσεις της παραγράφου 2.2.3 και β) πληρούν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής των παραγράφων 2.2.4, 2.2.5, 2.2.6 και 2.2.7 της παρούσης, προσκομίζουν κατά
την υποβολή της προσφοράς τους ως απαραίτητο δικαιολογητικό συμμετοχής, το
Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), σύμφωνα με το επισυναπτόμενο στην
παρούσα Παράρτημα Δ’, το οποίο αποτελεί ενημερωμένη υπεύθυνη δήλωση, με τις
συνέπειες του ν. 1599/1986. Επισημαίνεται ότι στο πλαίσιο του ΤΕΥΔ, δηλώνονται οι
εργασίες και οι συμβάσεις που ζητούνται από την παράγραφο 2.2.6.
Το ΤΕΥΔ θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένο εντός δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Σε όλες τις περιπτώσεις, όπου
περισσότερα από ένα φυσικά πρόσωπα είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή
εποπτικού οργάνου ενός οικονομικού φορέα ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
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αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό, υποβάλλεται ένα Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης
Δήλωσης (ΤΕΥΔ), το οποίο είναι δυνατό να φέρει μόνο την υπογραφή του κατά περίπτωση
εκπροσώπου του οικονομικού φορέα ως προκαταρκτική απόδειξη των λόγων αποκλεισμού
του άρθρου 2.2.3.1 της παρούσας για το σύνολο των φυσικών προσώπων που είναι μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του ή έχουν εξουσία εκπροσώπησης,
λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτόν.
Ως εκπρόσωπος του οικονομικού φορέα νοείται ο νόμιμος εκπρόσωπος αυτού, όπως
προκύπτει από το ισχύον καταστατικό ή το πρακτικό εκπροσώπησής του κατά το χρόνο
υποβολής της προσφοράς ή το αρμοδίως εξουσιοδοτημένο φυσικό πρόσωπο να
εκπροσωπεί τον οικονομικό φορέα για διαδικασίες σύναψης συμβάσεων ή για
συγκεκριμένη διαδικασία σύναψης σύμβασης.
Στην περίπτωση υποβολής προσφοράς από ένωση οικονομικών φορέων, το Τυποποιημένο
Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (ΤΕΥΔ), υποβάλλεται χωριστά από κάθε μέλος της ένωσης.

2.2.8.2 Αποδεικτικά μέσα
Α. Το δικαίωμα συμμετοχής των οικονομικών φορέων και οι όροι και προϋποθέσεις
συμμετοχής τους, όπως ορίζονται στις παραγράφους 2.2.1 έως 2.2.7, κρίνονται κατά την
υποβολή της προσφοράς, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών της παρούσας και κατά
τη σύναψη της σύμβασης.
Στην περίπτωση που προσφέρων οικονομικός φορέας ή ένωση αυτών στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων φορέων, σύμφωνα με την παράγραφό 2.2.7. της παρούσας, οι φορείς
στην ικανότητα των οποίων στηρίζεται υποχρεούνται στην υποβολή των δικαιολογητικών
που αποδεικνύουν ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της
παρούσας και ότι πληρούν τα σχετικά κριτήρια επιλογής κατά περίπτωση (παράγραφοι
2.2.4- 2.2.7).
Ο οικονομικός φορέας υποχρεούται να αντικαταστήσει έναν φορέα στην ικανότητα του
οποίου στηρίζεται, εφόσον ο τελευταίος δεν πληροί το σχετικό κριτήριο επιλογής ή για τον
οποίο συντρέχουν λόγοι αποκλεισμού των παραγράφων 2.2.3.1, 2.2.3.2 και 2.2.3.4.
Οι οικονομικοί φορείς δεν υποχρεούνται να υποβάλλουν δικαιολογητικά ή άλλα
αποδεικτικά στοιχεία, αν και στο μέτρο που η αναθέτουσα αρχή έχει τη δυνατότητα να
λαμβάνει τα πιστοποιητικά ή τις συναφείς πληροφορίες απευθείας μέσω πρόσβασης σε
εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε κράτος - μέλος της Ένωσης, η οποία διατίθεται
δωρεάν, όπως εθνικό μητρώο συμβάσεων, εικονικό φάκελο επιχείρησης, ηλεκτρονικό
σύστημα αποθήκευσης εγγράφων ή σύστημα προεπιλογής. Η δήλωση για την πρόσβαση σε
εθνική βάση δεδομένων εμπεριέχεται στο Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης
(ΤΕΥΔ).
Επισημαίνεται ότι τα αποδεικτικά μέσα γίνονται αποδεκτά ως προς τον χρόνο έκδοσής τους
κατά τον ακόλουθο τρόπο:
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α) τα δικαιολογητικά που αφορούν: i) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ii) δωροδοκία,
iii) απάτη, iv) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες, v) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή
χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, vi) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας
ανθρώπων, vii) αν τελεί υπό πτώχευση ή έχει υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης ή ειδικής
εκκαθάρισης ή τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή από το δικαστήριο ή
έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού συμβιβασμού ή έχει αναστείλει τις επιχειρηματικές
του δραστηριότητες ή εάν βρίσκεται σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προκύπτουσα
από παρόμοια διαδικασία, προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου, viii) επιβολή σε
βάρος του οικονομικού φορέα, μέσα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την
ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προσφοράς ή αίτησης συμμετοχής: αα) τρεις
(3) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος
Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται,
σύμφωνα με την υπουργική απόφαση 2063/Δ1632/2011 (Β΄ 266), όπως εκάστοτε ισχύει, ως
«υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από τρεις (3)
διενεργηθέντες ελέγχους, ή ββ) δύο (2) πράξεις επιβολής προστίμου από τα αρμόδια
ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για παραβάσεις της εργατικής
νομοθεσίας που αφορούν την αδήλωτη εργασία, οι οποίες προκύπτουν αθροιστικά από δύο
(2) διενεργηθέντες ελέγχους.
εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους,
β) τα λοιπά δικαιολογητικά που αφορούν τους λόγους αποκλεισμού της παρ. 2.2.3 εφόσον
είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται
χρόνος ισχύος, να έχουν εκδοθεί κατά τα οριζόμενα στην προηγούμενη περίπτωση,
γ) τα δικαιολογητικά που αφορούν την ισχύουσα εκπροσώπηση σε περίπτωση νομικών
προσώπων, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους,
δ) οι ένορκες βεβαιώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την
υποβολή τους και
ε) οι υπεύθυνες δηλώσεις, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της πρόσκλησης
για την υποβολή τους.
Β. 1. Για την απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 οι
προσφέροντες οικονομικοί φορείς προσκομίζουν, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης, αντίστοιχα τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α) για την παράγραφο 2.2.3.1 απόσπασμα του σχετικού μητρώου, όπως του ποινικού
μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή
διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι
εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας, από το οποίο προκύπτει ότι πληρούνται αυτές οι
προϋποθέσεις. Η υποχρέωση προσκόμισης του ως άνω αποσπάσματος αφορά και στα μέλη
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου του εν λόγω οικονομικού φορέα ή στα
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πρόσωπα που έχουν εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό κατά
τα ειδικότερα αναφερόμενα στην ως άνω παράγραφο 2.2.3.1,
β) για τις παραγράφους 2.2.3.2 και 2.2.3.4 περίπτωση β΄ πιστοποιητικό που εκδίδεται από
την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους - μέλους ή χώρας. Επιπλέον προσκομίζεται
υπεύθυνη δήλωση του προσωρινού αναδόχου αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής
ασφάλισης (στην περίπτωση που ο προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην
Ελλάδα αφορά Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης) στους οποίους οφείλει να
καταβάλει εισφορές.
Ειδικότερα για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα, τα
πιστοποιητικά ότι δεν τελούν υπό πτώχευση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική
διαχείριση ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης, εκδίδονται από το αρμόδιο
πρωτοδικείο της έδρας του οικονομικού φορέα. Το πιστοποιητικό ότι το νομικό πρόσωπο
δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση με δικαστική απόφαση εκδίδεται από το οικείο Πρωτοδικείο
της έδρας του οικονομικού φορέα, το δε πιστοποιητικό ότι δεν έχει τεθεί υπό εκκαθάριση
με απόφαση των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Η., σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, ως
κάθε φορά ισχύουν. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) δεν προσκομίζουν
πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε εκκαθάριση. Η μη αναστολή των επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων του οικονομικού φορέα, για τους εγκατεστημένους στην Ελλάδα
οικονομικούς φορείς αποδεικνύεται μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας της Ανεξάρτητης
Αρχής Δημοσίων Εσόδων
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό
ή όπου το έγγραφο ή το πιστοποιητικό αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις που
αναφέρονται στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου
2.2.3.4, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού του κράτους μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
φορέας.
Οι αρμόδιες δημόσιες αρχές παρέχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίσημη δήλωση στην
οποία αναφέρεται ότι δεν εκδίδονται τα έγγραφα ή τα πιστοποιητικά της παρούσας
παραγράφου ή ότι τα έγγραφα αυτά δεν καλύπτουν όλες τις περιπτώσεις που αναφέρονται
στις παραγράφους 2.2.3.1 και 2.2.3.2 και στην περίπτωση β΄ της παραγράφου 2.2.3.4.
Για τις λοιπές περιπτώσεις της παραγράφου 2.2.3.4 υπεύθυνη δήλωση του προσφέροντος
οικονομικού φορέα ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του οι οριζόμενοι στην παράγραφο
λόγοι αποκλεισμού.
γ) Για τις περιπτώσεις του άρθρου 2.2.3.2γ της παρούσας, πιστοποιητικό από τη Διεύθυνση
Προγραμματισμού και Συντονισμού της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων, από το οποίο
να προκύπτουν οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος του

26

οικονομικού φορέα σε χρονικό διάστημα δύο (2) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της
προθεσμίας υποβολής προσφοράς.
B. 2. Για την απόδειξη της απαίτησης του άρθρου 2.2.4. (απόδειξη καταλληλότητας για την
άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας) προσκομίζουν κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης πιστοποιητικό/βεβαίωση του οικείου επαγγελματικού ή
εμπορικού μητρώου του κράτους εγκατάστασης. Για τη συναφή δραστηριότητα,
προσκομίζουν κάθε επίσημο έγγραφο Δημόσιας Αρχής, Εμπορικού Επιμελητηρίου, κ.α. από
το οποίο να προκύπτει με σαφήνεια ο ΚΑΔ της επιχειρηματικής δραστηριότητας της
διαφήμισης. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος μέλος της
Ευρωπαϊκής Ένωσης προσκομίζουν πιστοποιητικό/βεβαίωση του αντίστοιχου
επαγγελματικού ή εμπορικού μητρώου, με το οποίο πιστοποιείται αφενός η εγγραφή τους
σε αυτό και αφετέρου το ειδικό επάγγελμά τους. Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο
μητρώο, το έγγραφο ή το πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή,
στα κράτη - μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής,
συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού οργανισμού της χώρας
καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται
τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του
αντικειμένου της υπό ανάθεση σύμβασης.
Οι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα οικονομικοί φορείς προσκομίζουν βεβαίωση εγγραφής στο
οικείο Επιμελητήριο.
Επισημαίνεται ότι, τα δικαιολογητικά που αφορούν στην απόδειξη της απαίτησης του
άρθρου 2.2.4 (απόδειξη καταλληλότητας για την άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας)
γίνονται αποδεκτά, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την
υποβολή τους, εκτός αν, σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρουν
συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Β.3. Για την απόδειξη της οικονομικής και χρηματοοικονομικής επάρκειας της παραγράφου
2.2.5 οι οικονομικοί φορείς προσκομίζουν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης αποσπάσματα δημοσιευμένων οικονομικών καταστάσεων, Φορολογικές
Δηλώσεις της τελευταίας τριετίας (δεν περιλαμβάνεται το 2020) και δήλωση περί του μέσου
συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών της τελευταίας τριετίας (δεν περιλαμβάνεται το 2020).
Εάν ο οικονομικός φορέας, για βάσιμο λόγο, δεν είναι σε θέση να προσκομίσει τα ανωτέρω
δικαιολογητικά, μπορεί να αποδεικνύει την οικονομική και χρηματοοικονομική του
επάρκεια με οποιοδήποτε άλλο κατάλληλο έγγραφο, το οποίο και θα αξιολογηθεί ως προς
την καταλληλότητά του από την αρμόδια επιτροπή του διαγωνισμού.
Β.4. Για την απόδειξη της τεχνικής ικανότητας της παραγράφου 2.2.6 οι οικονομικοί φορείς
προσκομίζουν κατά την υποβολή των δικαιολογητικών κατακύρωσης κάθε σχετικό
έγγραφο και δικαιολογητικό. Γίνονται αποδεκτά αντίγραφα συμβάσεων, βεβαιώσεις καλής
εκτέλεσης, ένορκες βεβαιώσεις αρκεί να αναφέρουν με σαφήνεια τις εκτελεσθείσες
εργασίες, το ποσό αμοιβής και το χρονικό διάστημα που αφορούν.
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Ο ανάδοχος πρέπει να προσκομίσει τις Βεβαιώσεις καλής εκτέλεσης εργασιών των
συμβάσεων που έχουν δηλωθεί στο ΤΕΥΔ.

Β.5. Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και εκπροσώπησης κατά την υποβολή των
δικαιολογητικών κατακύρωσης, στις περιπτώσεις που ο οικονομικός φορέας είναι νομικό
πρόσωπο, και υποχρεούται, κατά την κείμενη νομοθεσία, να 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. Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα
νόμιμης εκπροσώπησης (όπως καταστατικά, αντίστοιχα ΦΕΚ, συγκρότηση Δ.Σ. σε σώμα, σε
περίπτωση Α.Ε., κλπ., ανάλογα με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα
από υπεύθυνη δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την
υποβολή τους.
Για την απόδειξη της νόμιμης σύστασης και των μεταβολών του νομικού προσώπου, εφόσον
αυτή προκύπτει από πιστοποιητικό αρμόδιας αρχής (πχ γενικό πιστοποιητικό του ΓΕΜΗ),
αρκεί η υποβολή αυτού, εφόσον έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
Στις λοιπές περιπτώσεις τα κατά περίπτωση νομιμοποιητικά έγγραφα νόμιμης σύστασης και
μεταβολών (όπως καταστατικά, πιστοποιητικά μεταβολών, αντίστοιχα ΦΕΚ, κλπ., ανάλογα
με τη νομική μορφή του οικονομικού φορέα), συνοδευόμενα από υπεύθυνη δήλωση του
νόμιμου εκπροσώπου ότι εξακολουθούν να ισχύουν κατά την υποβολή τους.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείς προσκομίζουν τα προβλεπόμενα, κατά τη νομοθεσία της
χώρας εγκατάστασης, αποδεικτικά έγγραφα, και εφόσον δεν προβλέπονται, υπεύθυνη
δήλωση του νόμιμου εκπροσώπου, από την οποία αποδεικνύονται τα ανωτέρω ως προς τη
νόμιμη σύσταση, μεταβολές και εκπροσώπηση του οικονομικού φορέα.
Οι ως άνω υπεύθυνες δηλώσεις γίνονται αποδεκτές, εφόσον έχουν συνταχθεί μετά την
κοινοποίηση της πρόσκλησης για την υποβολή των δικαιολογητικών.
Από τα ανωτέρω έγγραφα πρέπει να προκύπτουν η νόμιμη σύσταση του οικονομικού
φορέα, όλες οι σχετικές τροποποιήσεις των καταστατικών, το/τα πρόσωπο/α που
δεσμεύει/ουν νόμιμα την εταιρία κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού
(νόμιμος εκπρόσωπος, δικαίωμα υπογραφής κλπ.), τυχόν τρίτοι, στους οποίους έχει
χορηγηθεί εξουσία εκπροσώπησης, καθώς και η θητεία του/των ή/και των μελών του
οργάνου διοίκησης/ νόμιμου εκπροσώπου.
Β.6. Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν τα
παραπάνω, κατά περίπτωση δικαιολογητικά, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
Β.7. Στην περίπτωση που οικονομικός φορέας επιθυμεί να στηριχθεί στις ικανότητες άλλων
φορέων, σύμφωνα με την παράγραφο 2.2.7 για την απόδειξη ότι θα έχει στη διάθεσή του
τους αναγκαίους πόρους, προσκομίζει, κατά την υποβολή των δικαιολογητικών
κατακύρωσης ιδίως, σχετική έγγραφη δέσμευση των φορέων αυτών για τον σκοπό αυτό.
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Στο Παράρτημα Ζ’-Αποδεκτικά Μέσα, αναφέρονται συγκεντρωτικά τα απαιτούμενα
αποδεικτικά μέσα για τους λόγους αποκλεισμού και τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής.

2.3

Κριτήρια Ανάθεσης

2.3.1 Κριτήριο ανάθεσης
Κριτήριο ανάθεσης της Σύμβασης είναι η υψηλότερη οικονομική προσφορά βάσει του
μηνιαίου μισθώματος ανά όχημα χωρίς ΦΠΑ. Το μηνιαίο μίσθωμα μεταβάλλεται σύμφωνα
με τον σχετικό πίνακα 4.2 του παραρτήματος Α. Ως κριτήριο επιλογής του ΜΙΣΘΩΤΗ ορίζεται
η μεγαλύτερη οικονομική προσφορά για το μηνιαίο μίσθωμα. Η προσφερόμενη τιμή θα
είναι στρογγυλοποιημένη σε 2 δεκαδικά ψηφία και θα ανεβαίνει με βήμα 100 € από την
τιμή εκκίνησης.
Σε περίπτωση που προκύψει ισόποσες προσφορές, η ΟΣΥ δύναται να προχωρήσει στην
διαδικασία ανάθεσης ως εξής:
- Να ζητήσει την υποβολή νέων οικονομικών προσφορών σε κλειστές προσφορές σε
συγκεκριμένη προθεσμία
- Να διεξάγει ανοικτή προφορική πλειοδοτική διαδικασία σε χώρο και ημερομηνία που θα
ανακοινωθεί στους συμμετέχοντες
- Να κατανείμει το αντικείμενο (2 ομάδες οχημάτων) στους συμμετέχοντες με τις
υψηλότερες ισόποσες προσφορές.
Δύναται επίσης, πριν την εφαρμογή των ανωτέρω επιλογών να ζητήσει την προσκόμιση των
δικαιολογητικών κατακύρωσης για όλους τους συμμετέχοντες με ισόποσες προσφορές
σύμφωνα με τις προθεσμίες που περιγράφονται στην παρ. 3 της παρούσας.

2.4

Κατάρτιση - Περιεχόμενο Προσφορών

2.4.1 Γενικοί όροι υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται με βάση τις απαιτήσεις που ορίζονται στην παρούσα
Διακήρυξη, σύμφωνα με τους όρους χρήσης που περιγράφονται στο Παράρτημα Α.
Δεν επιτρέπονται εναλλακτικές προσφορές.
Η ένωση οικονομικών φορέων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται
υποχρεωτικά ηλεκτρονικά είτε από όλους τους οικονομικούς φορείς που αποτελούν την
ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους νομίμως εξουσιοδοτημένο. Στην προσφορά, απαραιτήτως
πρέπει να προσδιορίζεται η έκταση και το είδος της συμμετοχής του (συμπεριλαμβανομένης
της κατανομής αμοιβής μεταξύ τους) κάθε μέλους της ένωσης, καθώς και ο
εκπρόσωπος/συντονιστής αυτής.

29

Με την υποβολή της προσφοράς, θεωρείται ότι ο υποψήφιος ανάδοχος αποδέχεται πλήρως
και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας διακήρυξης.
Η συμμετοχή στο Διαγωνισμό γίνεται με ευθύνη του κάθε ενδιαφερομένου οικονομικού
φορέα, ο οποίος εξ’ αυτού και μόνο του λόγου δεν αντλεί δικαίωμα αποζημίωσης.
2.4.2 Χρόνος και Τρόπος υποβολής προσφορών
Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους, μέχρι την καταληκτική
ημερομηνία και ώρα που ορίζει η παρούσα διακήρυξη, στην Ελληνική Γλώσσα, σε φυσικό
φάκελο, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στον 1.4. Οι οικονομικοί φορείς υποβάλλουν με την
προσφορά τους τα ακόλουθα:
(α) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Νομιμοποιητικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα»
στον οποίο περιλαμβάνονται τα κατά περίπτωση απαιτούμενα δικαιολογητικά και η τεχνική
προσφορά σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας και την παρούσα.
(β) έναν (υπο)φάκελο με την ένδειξη «Οικονομική Προσφορά» στον οποίο περιλαμβάνεται
η οικονομική προσφορά του οικονομικού φορέα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα
δικαιολογητικά.
Μετά την παρέλευση της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας, δεν υπάρχει η δυνατότητα
υποβολής προσφοράς. Σε περιπτώσεις τεχνικής αδυναμίας εμπρόθεσμης υποβολής (π.χ.
απαγόρευση λειτουργίας για λόγους πρόληψης διασποράς COVID-19 ή λόγω εφαρμογής
πρωτοκόλλου ενεργειών COVID-19), η ΟΣΥ θα ρυθμίσει τα της συνέχειας του διαγωνισμού
με σχετική ανακοίνωσή της.
Οι συμμετέχοντες επισημαίνουν τα στοιχεία εκείνα της προσφοράς τους που έχουν
εμπιστευτικό χαρακτήρα και τα τοποθετούν σε φάκελου με σχετική επισήμανση. Εφόσον
ένας οικονομικός φορέας χαρακτηρίζει πληροφορίες ως εμπιστευτικές, λόγω ύπαρξης
τεχνικού ή εμπορικού απορρήτου, στη σχετική δήλωσή του, αναφέρει ρητά όλες τις σχετικές
διατάξεις νόμου ή διοικητικές πράξεις που επιβάλλουν την εμπιστευτικότητα της
συγκεκριμένης πληροφορίας. Αυτοί οι φάκελοι δεν αποσφραγίζονται στη δημόσια
συνεδρίαση της επιτροπής.
Δεν χαρακτηρίζονται ως εμπιστευτικές πληροφορίες σχετικά με τα νομιμοποιητικά στοιχεία,
την οικονομική προσφορά και τα στοιχεία της τεχνικής προσφοράς που χρησιμοποιούνται
για την αξιολόγησή της.

2.4.3 Περιεχόμενα Φακέλου «Νομιμοποιητικά στοιχεία και ουσιαστικά προσόντα»
2.4.3.1 Τα στοιχεία και δικαιολογητικά για την συμμετοχή των προσφερόντων στη
διαγωνιστική διαδικασία περιλαμβάνουν:
α) το Τυποποιημένο Έντυπο Υπεύθυνης Δήλωσης (Τ.Ε.Υ.Δ.),
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β) την πρωτότυπη εγγυητική επιστολή συμμετοχής, όπως προβλέπεται στα άρθρα 2.1.5 και
2.2.2 της παρούσας διακήρυξης.
γ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75) ή άλλη ισοδύναμη δήλωση οι
αλλοδαποί υποψήφιοι, ότι αποδέχονται όλους τους όρους της Διακήρυξης Ε2/2021
συμπεριλαμβανομένων των παραρτημάτων που τη συνοδεύουν.
δ) Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 (Φ.Ε.Κ. Α’ 75) ή άλλη ισοδύναμη δήλωση οι
αλλοδαποί υποψήφιοι, στην οποία αναφέρουν ότι σε περίπτωση που αναδειχθούν
ανάδοχοι δεσμεύονται να τηρούν όλες τις κείμενες διατάξεις που ρυθμίζουν την υλοποίηση
του αντικειμένου της Διακήρυξης Ε2/2021.
ε) Έντυπο Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα
Οι ενώσεις οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, υποβάλλουν το ΤΕΥΔ
και τις υπεύθυνες δηλώσεις για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.
2.4.3.2 Οι συμμετέχοντες οικονομικοί φορείς αναφέρουν το τμήμα της σύμβασης που
προτίθενται να αναθέσουν υπό μορφή υπεργολαβίας σε τρίτους, καθώς και τους
υπεργολάβους που προτείνουν, όπου αυτό είναι εφαρμόσιμο.
Στα περιεχόμενα του Υποφακέλου Νομιμοποιητικών Στοιχείων και Ουσιαστικών
Προσόντων δεν πρέπει σε καμία περίπτωση να εμφανίζονται οικονομικά στοιχεία επί της
προσφοράς. Ενδεχόμενη εμφάνιση οικονομικών στοιχείων αποτελεί λόγο αποκλεισμού.
2.4.4 Περιεχόμενα Φακέλου «Οικονομική Προσφορά» / Τρόπος σύνταξης και
υποβολής οικονομικών προσφορών
Στην Οικονομική Προσφορά θα πρέπει να δίνεται το προσφερόμενο μηνιαίο μίσθωμα σε
ευρώ. Η προσφερόμενη τιμή θα είναι στρογγυλοποιημένη σε 2 δεκαδικά ψηφία και θα
ανεβαίνει με βήμα τουλάχιστον 100 € από την τιμή εκκίνησης.
Προσωρινός Ανάδοχος θα αναδεικνύεται ο οικονομικός φορέας που καταθέτει την πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, αποκλειστικά βάσει τιμής.
Επισημαίνεται ότι η προσφερόμενη τιμή δεν θα πρέπει να υπολείπεται της τιμής
εκκίνησης (1.500,00€/όχημα).
Στην οικονομική προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται ρητά:
Α) Η πλήρης αποδοχή του μηνιαίου μισθώματος και τρόπου αναπροσαρμογής του,
Β) Η πλήρης αποδοχή του τρόπου και χρόνου πληρωμής
παράρτημα Α της παρούσας διακήρυξης.

όπως περιγράφεται στο

Γ) Η προσφερόμενη τιμή μηνιαίου μισθώματος/όχημα και η ζητούμενη ομάδα οχημάτων
(ρητή αναφορά σε ομάδα Α ή ομάδα Β). Σε περίπτωση υποβολής προσφοράς και για τις δύο
ομάδες οχημάτων, στην προσφορά τους οι συμμετέχοντες θα αναφέρουν ξεχωριστά τα
προσφερόμενα ποσά ανά ομάδα.
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Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία
απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε προσφέροντες
υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. Η Οικονομική Προσφορά πρέπει να περιλαμβάνει το ποσό
σε Ευρώ για τις σχετικές υπηρεσίες ολογράφως και αριθμητικώς, μη συμπεριλαμβανομένου
του ΦΠΑ.
Η αναγραφή της τιμής σε Ευρώ μπορεί να γίνει μέχρι και με δύο δεκαδικά ψηφία.
Προσφορές που θέτουν διαφορετικό όρο αναπροσαρμογής της τιμής απορρίπτονται ως
απαράδεκτες, αποκλείεται δε η υποβολή νέας προσφοράς ή η τροποποίηση της
υποβληθείσας.
Ως απαράδεκτες θα απορρίπτονται προσφορές στις οποίες: α) δεν δίνεται τιμή σε Ευρώ ή
που καθορίζεται σχέση Ευρώ προς ξένο νόμισμα, β) δεν προκύπτει με σαφήνεια η
προσφερόμενη τιμή και γ) η τιμή είναι μικρότερη της τιμής εκκίνησης που καθορίζεται και
τεκμηριώνεται από την Αναθέτουσα Αρχή στην παρούσα διακήρυξη.
Σε περίπτωση υποβολής Προσφοράς από Ένωση Εταιρειών στην Προσφορά πρέπει να
αναγράφεται και οριοθετείται με σαφήνεια το τμήμα του αντικειμένου του Έργου που θα
αναλάβει κάθε μέλος της ένωσης, το ποσοστό επί του συμβατικού τιμήματος που θα
αντιστοιχεί σε κάθε μέλος (ποσοστό και απόλυτη τιμή), να παρουσιάζεται ο τρόπος
συνεργασίας των μελών μεταξύ τους κατά την υλοποίηση του Έργου και να συμπληρώνεται
αντίστοιχος πίνακας.
2.4.5 Χρόνος ισχύος των προσφορών
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για
διάστημα 360 ημερών από την επόμενη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των
προσφορών.
Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο
απορρίπτεται.
Η ισχύς της προσφοράς μπορεί να παρατείνεται εγγράφως, εφόσον τούτο ζητηθεί από την
αναθέτουσα αρχή, πριν από τη λήξη της, με αντίστοιχη παράταση της εγγυητικής επιστολής
συμμετοχής για επιπλέον χρονικό διάστημα 180 ημερών. Η παράταση της ισχύος της
προσφοράς είναι προαιρετική για τους διαγωνιζόμενους, οι οποίοι μπορούν εναλλακτικά
να αποσύρουν την προσφορά τους χωρίς παρακράτηση ή κατάπτωση της εγγυητικής
επιστολής συμμετοχής.
Μετά τη λήξη και του παραπάνω ανώτατου ορίου χρόνου παράτασης ισχύος της
προσφοράς, τα αποτελέσματα της διαδικασίας ανάθεσης ματαιώνονται, εκτός αν η
αναθέτουσα αρχή κρίνει, κατά περίπτωση, αιτιολογημένα, ότι η συνέχιση της διαδικασίας
εξυπηρετεί το δημόσιο συμφέρον, οπότε οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη
διαδικασία μπορούν και πάλι να επιλέξουν είτε να παρατείνουν την προσφορά και την
εγγύηση συμμετοχής τους, εφόσον τους ζητηθεί πριν την πάροδο του ανωτέρω ανώτατου
ορίου παράτασης της προσφοράς τους είτε όχι. Στην τελευταία περίπτωση, η διαδικασία
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συνεχίζεται με όσους παρέτειναν τις προσφορές τους και αποκλείονται οι λοιποί
οικονομικοί φορείς.
2.4.6 Λόγοι απόρριψης προσφορών
H αναθέτουσα αρχή με βάση τα αποτελέσματα του ελέγχου και της αξιολόγησης των
προσφορών, απορρίπτει, σε κάθε περίπτωση, προσφορά:
α) η οποία δεν υποβάλλεται εμπρόθεσμα, με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίζεται
πιο πάνω και συγκεκριμένα στις παραγράφους 2.4.1 έως 2.4.5 της παρούσας,
β) η οποία περιέχει ατέλειες, ελλείψεις, ασάφειες ή σφάλματα, εφόσον αυτά δεν
επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση ή εφόσον επιδέχονται συμπλήρωση ή διόρθωση, δεν
έχουν αποκατασταθεί κατά την αποσαφήνιση και την συμπλήρωσή της σύμφωνα με την
παράγραφο 1.4.1. της παρούσης διακήρυξης,
γ) για την οποία ο προσφέρων δεν έχει παράσχει τις απαιτούμενες εξηγήσεις, εντός της
προκαθορισμένης προθεσμίας ή η εξήγηση δεν είναι αποδεκτή από την αναθέτουσα αρχή,
δ) η οποία είναι εναλλακτική προσφορά,
ε) η οποία υποβάλλεται από έναν προσφέροντα που έχει υποβάλλει δύο ή περισσότερες
προσφορές. Ο περιορισμός αυτός ισχύει, υπό τους όρους της παραγράφου 2.2.3.4 περ.γ της
παρούσας και στην περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων με κοινά μέλη, καθώς και
στην περίπτωση οικονομικών φορέων που συμμετέχουν είτε αυτοτελώς είτε ως μέλη
ενώσεων.
στ) η οποία είναι υπό αίρεση,
ζ) η οποία θέτει όρο αναπροσαρμογής διαφορετικό από τον αναφερόμενο στην παρούσα,
η) η οποία παρουσιάζει ελλείψεις ως προς τα δικαιολογητικά που ζητούνται από τα έγγραφα
της παρούσης διακήρυξης και αποκλίσεις ως προς τους όρους και τις τεχνικές προδιαγραφές
της σύμβασης.

3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ
3.1 Πρόσκληση υποβολής δικαιολογητικών κατακύρωσης - Δικαιολογητικά κατακύρωσης
1. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και την έγκριση των πρακτικών από το Δ.Σ. της
ΟΣΥ, η αναθέτουσα αρχή αποστέλλει σχετική πρόσκληση στον προσφέροντα, στον οποίο
πρόκειται να γίνει η κατακύρωση («προσωρινό ανάδοχο»), και τον καλεί να υποβάλει εντός
προθεσμίας δέκα (10) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής ειδοποίησης σε αυτόν, τα
πρωτότυπα ή αντίγραφα που εκδίδονται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 1 του ν.
4250/2014 (Α΄ 74) όλων των δικαιολογητικών που περιγράφονται στην παράγραφο 2.2.8.2.
της παρούσας διακήρυξης, ως αποδεικτικά στοιχεία για τη μη συνδρομή των λόγων
αποκλεισμού της παραγράφου 2.2.3 της διακήρυξης, καθώς και για την πλήρωση των
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κριτηρίων ποιοτικής επιλογής των παραγράφων 2.2.4 -2.2.7 αυτής. Τα εν λόγω
δικαιολογητικά, υποβάλλονται εντός κλειστού φακέλου στην κεντρική Γραμματεία της Ο.ΣΥ.
Α.Ε., με αποδεικτικό πρωτοκόλλου παραλαβής.
Αν δεν προσκομισθούν τα παραπάνω δικαιολογητικά ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που
υπoβλήθηκαν και ο προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας των δέκα (10)
ημερών, αίτημα προς το αρμόδιο όργανο αξιολόγησης για την παράταση της προθεσμίας
υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται
ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών, η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την
προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των
δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν εφαρμόζεται αναλόγως και στις
περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη
διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών ή αιτήσεων συμμετοχής και πριν το στάδιο
κατακύρωσης, κατ΄ εφαρμογή της δυνατότητας που παρέχει η διακήρυξη και τηρουμένων
των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
2. Αν μετά την αποσφράγιση και κατά τον έλεγχο των ως άνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί
ότι δεν έχουν προσκομισθεί ή υπάρχουν ελλείψεις σε αυτά που υποβλήθηκαν, και ο
προσωρινός ανάδοχος υποβάλλει εντός της προθεσμίας της προηγούμενης παραγράφου 1,
αίτημα για την παράταση της προθεσμίας υποβολής, το οποίο συνοδεύεται με αποδεικτικά
έγγραφα από τα οποία να αποδεικνύεται ότι έχει αιτηθεί τη χορήγηση των δικαιολογητικών,
η αναθέτουσα αρχή παρατείνει την προθεσμία υποβολής των δικαιολογητικών για όσο
χρόνο απαιτηθεί για τη χορήγηση των δικαιολογητικών από τις αρμόδιες αρχές. Το παρόν
εφαρμόζεται αναλόγως και στις περιπτώσεις που η αναθέτουσα αρχή ζητήσει την
προσκόμιση των δικαιολογητικών κατά τη διαδικασία αξιολόγησης των προσφορών και πριν
το στάδιο κατακύρωσης, τηρουμένων των αρχών της ίσης μεταχείρισης και της διαφάνειας.
Όσοι υπέβαλαν παραδεκτές προσφορές, δύναται να λαμβάνουν γνώση των παραπάνω
δικαιολογητικών που κατατέθηκαν, κατά την συνεδρίαση αποσφράγισης του φακέλου
Δικαιολογητικών Κατακύρωσης. Απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του και η κατακύρωση
γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά, τηρουμένης της ανωτέρω διαδικασίας, εάν: i) κατά τον
έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που δηλώθηκαν
προκαταρτικά, είναι ψευδή ή ανακριβή, ή ii) δεν υποβληθούν στο προκαθορισμένο χρονικό
διάστημα τα απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογητικών ή iii)
από τα δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως, δεν
αποδεικνύονται οι όροι και οι προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με τα άρθρα 2.2.3 (λόγοι
αποκλεισμού) και 2.2.4 έως 2.2.7 (κριτήρια ποιοτικής επιλογής) της παρούσας, Σε
περίπτωση έγκαιρης και προσήκουσας ενημέρωσης της αναθέτουσας αρχής για μεταβολές
στις προϋποθέσεις τις οποίες ο προσωρινός ανάδοχος είχε δηλώσει προκαταρτικά ότι
πληροί, οι οποίες επήλθαν ή για τις οποίες έλαβε γνώση μετά την δήλωση και μέχρι την
ημέρα της έγγραφης ειδοποίησης για την προσκόμιση των δικαιολογητικών κατακύρωσης
(οψιγενείς μεταβολές), δεν καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής
του.

34

3. Αν, κατά τον έλεγχο των παραπάνω δικαιολογητικών διαπιστωθεί ότι τα στοιχεία που
δηλώθηκαν, είναι ψευδή ή ανακριβή, απορρίπτεται η προσφορά του προσωρινού αναδόχου
και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγύηση συμμετοχής του, που είχε
προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί και η κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που
υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει
των ειδικότερων κριτηρίων ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς
να λαμβάνεται υπόψη η προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από
τους προσφέροντες δεν υπέβαλε αληθή ή ακριβή δήλωση η διαδικασία ανάθεσης
ματαιώνεται.
4. Αν ο προσωρινός ανάδοχος δεν υποβάλει στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα τα
απαιτούμενα πρωτότυπα ή αντίγραφα, των παραπάνω δικαιολογητικών, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, που είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί, και η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
προσκομίζει ένα ή περισσότερα από τα απαιτούμενα έγγραφα και δικαιολογητικά, η
διαδικασία ματαιώνεται.
5. Αν από τα παραπάνω δικαιολογητικά που προσκομίσθηκαν νομίμως και εμπροθέσμως,
δεν αποδεικνύεται η μη συνδρομή των λόγων αποκλεισμού ή η πλήρωση μιας ή
περισσότερων από τις απαιτήσεις των κριτηρίων ποιοτικής επιλογής, απορρίπτεται η
προσφορά του προσωρινού αναδόχου και καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η
εγγύηση συμμετοχής του, είχε προσκομισθεί, εφόσον είχε προσκομισθεί, και, η
κατακύρωση γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως επόμενη πλέον
συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει των ειδικότερων κριτηρίων
ανάθεσης όπως είχαν οριστεί στα έγγραφα της σύμβασης, χωρίς να λαμβάνεται υπόψη η
προσφορά του προσφέροντος που απορρίφθηκε. Αν κανένας από τους προσφέροντες δεν
αποδείξει ότι πληροί τα κριτήρια ποιοτικής επιλογής, η διαδικασία ματαιώνεται
6. Η διαδικασία ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών ολοκληρώνεται με τη σύνταξη
πρακτικού από την Επιτροπή του Διαγωνισμού, στο οποίο αναγράφεται η τυχόν
συμπλήρωση δικαιολογητικών κατά τα οριζόμενα στην παράγραφο 2, και τη διαβίβαση του
φακέλου στην Διεύθυνση Εμπορικής Αξιοποίησης. Η οριστική απόφαση είτε για την
κατακύρωση της σύμβασης είτε τη ματαίωση της διαδικασίας λαμβάνεται από το ΔΣ της
ΟΣΥ. Τα αποτελέσματα του ελέγχου των παραπάνω δικαιολογητικών, επικυρώνονται με την
απόφαση κατακύρωσης της παραγράφου 1.4.1 και 3.2 της παρούσης.
3.2 Κατακύρωση - σύναψη σύμβασης
Η αναθέτουσα αρχή κοινοποιεί την απόφαση κατακύρωσης, μαζί με αντίγραφο όλων των
πρακτικών της διαδικασίας ελέγχου και αξιολόγησης των προσφορών, σε όλους τους
προσφέροντες που δεν έχουν αποκλειστεί οριστικά, εκτός από τον προσωρινό ανάδοχο. Η
εν λόγω απόφαση αναφέρει την προθεσμία για την αναστολή της σύναψης της σύμβασης
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σύμφωνα με την επόμενη παράγραφο 3.3. Τα έννομα αποτελέσματα της απόφασης
κατακύρωσης και ιδίως η σύναψη της σύμβασης επέρχονται εφόσον συντρέξουν σωρευτικά
τα κάτωθι: α. άπρακτη πάροδος των προθεσμιών άσκησης των προβλεπόμενων στην
παράγραφο 3.3. της παρούσας ενστάσεων β. κοινοποίηση της απόφασης κατακύρωσης
στον προσωρινό ανάδοχο. Η αναθέτουσα αρχή προσκαλεί τον ανάδοχο να προσέλθει για
υπογραφή σύμβασης εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της
σχετικής ειδικής πρόσκλησης. Στην περίπτωση που ο ανάδοχος δεν προσέλθει να
υπογράψει την ως άνω σύμβαση μέσα στην τεθείσα προθεσμία, κηρύσσεται έκπτωτος,
καταπίπτει υπέρ της αναθέτουσας αρχής η εγγυητική επιστολή συμμετοχής του και η
κατακύρωση, με την ίδια διαδικασία, γίνεται στον προσφέροντα που υπέβαλε την αμέσως
επόμενη πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.
3.3 Ενστάσεις
Κάθε ενδιαφερόμενος, ο οποίος έχει ή είχε συμφέρον να του ανατεθεί η συγκεκριμένη
σύμβαση και έχει ή είχε υποστεί ή ενδέχεται να υποστεί ζημία από εκτελεστή πράξη ή
παράλειψη της αναθέτουσας αρχής κατά παράβαση νομοθεσίας, δικαιούται να ασκήσει
ένσταση ενώπιον της αναθέτουσας αρχής κατά της σχετικής πράξης ή παράλειψης,
προσδιορίζοντας ειδικώς τις νομικές και πραγματικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτημά
του. Σε περίπτωση ένστασης κατά πράξης ή παράλειψης της αναθέτουσας αρχής, η
προθεσμία άσκησής της είναι πέντε εργάσιμες (5) ημέρες από την κοινοποίηση της
προσβαλλόμενης πράξης στον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορέα ή από τη συντέλεση της
παράλειψης. Σε περίπτωση ένστασης κατά της διακήρυξης υποβάλλεται σε προθεσμία δέκα
(10) εργάσιμων ημερών από τη δημοσίευση της διακήρυξης στην ιστοσελίδα της ΟΣΥ. Για
τον υπολογισμό της προθεσμίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της
δημοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης,
απαιτείται, με την κατάθεση της ένστασης, η καταβολή παραβόλου, υπέρ του Δημοσίου,
ποσού ίσου με το ένα τοις εκατό (1%) επί του ετήσιου μισθώματος για μία ομάδα οχημάτων
με βάση την τιμή εκκίνησης (360€). Το παράβολο επιστρέφεται με πράξη της αναθέτουσας
αρχής, αν η ένσταση γίνει δεκτή ή μερικώς δεκτή από το αποφασίζον διοικητικό όργανο. Η
ένσταση υποβάλλεται εγγράφως σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο στην Κεντρική
Γραμματεία της Ο.ΣΥ. Α.Ε., με αποδεικτικό πρωτοκόλλου παραλαβής, κατά τις εργάσιμες
ημέρες και ώρες 08:00 έως 14:00. Εξωτερικά του φακέλου θα πρέπει να αναγράφεται
ευκρινώς το θέμα «ΈΝΣΤΑΣΗ ΚΑΤΑ …..», τα στοιχεία του διαγωνισμού καθώς και τα στοιχεία
του οικονομικού φορέα. H αναθέτουσα αρχή αποφασίζει αιτιολογημένα εντός προθεσμίας
δέκα (10) εργάσιμων ημερών από την κοινοποίηση της ένστασης η οποία μπορεί να
παραταθεί μετά από ενημέρωση του ενιστάμενου οικονομικού φορέα εφόσον συντρέχουν
σημαντικοί λόγοι και έως το διπλάσιο της ανωτέρω προθεσμίας.
Η συμμετοχή στον διαγωνισμό σημαίνει ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων της
διακήρυξης.
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4. Διασφάλιση Καλής Εκτέλεσης
4.1 Εγγύηση καλής εκτέλεσης
Για την υπογραφή της σύμβασης απαιτείται η παροχή εγγύησης καλής εκτέλεσης, το ύψος
της οποίας ανέρχεται σε τέσσερα (4) μηνιαία μισθώματα για κάθε όχημα, υπολογιζόμενα με
το ποσό του πρώτου έτους χωρίς Φ.Π.Α., και κατατίθεται πριν ή κατά την υπογραφή της
σύμβασης, με διάρκεια ισχύος μέχρι την επιστροφή της (αορίστου χρόνου). Η εγγύηση
καλής εκτέλεσης, προκειμένου να γίνει αποδεκτή, πρέπει να περιλαμβάνει κατ' ελάχιστον
τα αναφερόμενα στην παράγραφο 2.1.5. στοιχεία της παρούσας Διακήρυξης. Το
περιεχόμενό της πρέπει να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο
σχετικό Παράρτημα της Διακήρυξης. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει
συνολικά και χωρίς διακρίσεις την εφαρμογή όλων των όρων της σύμβασης και κάθε
απαίτηση της αναθέτουσας αρχής έναντι του αναδόχου. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης
καταπίπτει σε περίπτωση παράβασης των όρων της σύμβασης, όπως αυτή ειδικότερα
ορίζει. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στο σύνολό της μετά την λήξη της
σύμβασης και την τελική οικονομική εκκαθάριση, με αιτιολογημένη απόφαση της ΟΣΥ.

5. Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων
Η ΟΣΥ ΑΕ επέχει θέση υπευθύνου επεξεργασίας σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού
χαρακτήρα φυσικών προσώπων, τα οποία θα συλλεγούν στο πλαίσιο της παρούσας
διαγωνιστικής διαδικασίας. Η επεξεργασία των δεδομένων αυτών θα γίνει σύμφωνα με τις
διατάξεις του ν. 4624/2019 (ΦΕΚ 137/Α/29-8-2019) περί Προστασίας Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα με αποκλειστικό σκοπό την αξιολόγηση των υποβληθεισών
προσφορών, την ενημέρωση των συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και
την διασφάλιση της εγκυρότητας της διαγωνιστικής διαδικασίας.
Τα φυσικά πρόσωπα που υποβάλλουν προσφορά ως εξουσιοδοτημένοι εκπρόσωποι των
συμμετεχόντων οικονομικών φορέων, συγκατατίθενται στην επεξεργασία των δηλωθέντων
προσωπικών τους δεδομένων για τους αναφερθέντες σκοπούς και διατηρούν όλα τα
προβλεπόμενα δικαιώματα περί πρόσβασης, διόρθωσης, εναντίωσης στην επεξεργασία,
αλλά και ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, όπως ζητείται να υποβληθεί με το Έντυπο
Συγκατάθεσης Επεξεργασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα εντός του Υποφακέλου
Νομιμοποιητικών στοιχείων και Ουσιαστικών Προσόντων.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΡΟΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

1. ΕΚΜΙΣΘΟΥΜΕΝΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δηλώνει ότι έχει στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της τα εξής
τέσσερα (4) διώροφα λεωφορεία με τα παρακάτω στοιχεία:
Ομάδα

Τύπος

VOLVO B9TL

Χωρητικότητα
επιβατών

Έτος
Κυκλοφορίας

Κυβισμός

Αριθμός πλαισίου

9365 cm3

YV354R2219A134475

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9947

9365 cm3

YV354R2289A134473

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9948

9365 cm3

YV354R227AA136459

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9949

9365 cm3

YV354R223AA136460

καθήμενοι: 72,
όρθιοι: 0, οδηγός: 1

2011

YNN 9950

Αριθμός
Κυκλοφορίας

(ΔΙΩΡΟΦΑ) Α

EURO V
VOLVO B9TL
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V
VOLVO B9TL

Β
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V
VOLVO B9TL
(ΔΙΩΡΟΦΑ) EURO V

Τα οχήματα δεν έχουν δρομολογηθεί επί σειρά ετών και απαιτείται η διενέργεια τεχνικών
ελέγχων και επισκευών πριν την κυκλοφορία τους. Οι ενδιαφερόμενοι συμμετέχοντες
ενθαρρύνονται να πραγματοποιήσουν αυτοψία στα οχήματα και να ζητήσουν από την ΟΣΥ
ΑΕ οποιαδήποτε διευκρίνιση ή έγγραφο, προκειμένου να σχηματίσουν ολοκληρωμένη
εικόνα επί της κατάστασής τους. Προκειμένου να δοθεί στους διαγωνιζόμενους η
δυνατότητα να διαμορφώσουν άποψη για την κατάσταση των προς μίσθωση οχημάτων θα
προγραμματίζεται επίσκεψη και τεχνικός έλεγχος σε συγκεκριμένες ώρες και μέρες και υπό
την επίβλεψη τεχνικού προσωπικού της ΟΣΥ ΑΕ. Οι ενδιαφερόμενοι θα δηλώνουν την
επιθυμία για έλεγχο επικοινωνώντας με την Ο.ΣΥ Α.Ε στα τηλέφωνα 214 4082 423, 214 4082
421 και στα email: demporikis@osy.gr και dimsxeseis@osy.gr. Τα οχήματα δεν διαθέτουν
πολυγλωσσικό μηχάνημα και κλιματισμό.
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2. ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΜΙΣΘΟΥΜΕΝΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
Η χρήση τους θα πρέπει να είναι σύμφωνη με τις κάθε φορά ισχύουσες διατάξεις περί
κυκλοφορίας του συγκεκριμένου τύπου οχημάτων. Συγκεκριμένα, κατά το χρόνο
διενέργειας του διαγωνισμού θα πρέπει να είναι σύμφωνη με την υπ'αριθμ.: 22212/29-102008ΚΥΑ(ΦΕΚ2267/Β/05-11-2008) «Προϋποθέσεις Θέσης σε κυκλοφορία και όροι
λειτουργίας ειδικών τουριστικών λεωφορείων ΔΧ ανοικτού τύπου αστικής περιήγησης
πόλεων όπως αυτή τροποποιήθηκε με την 12726/27-09-2011 ΚΥΑ(ΦΕΚ 2190/Β/30-09-2011).
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ που θα αναδειχθεί θα πρέπει να γνωρίζει το νομικό καθεστώς που κάθε φορά
ισχύει για την θέση σε κυκλοφορία των παραπάνω λεωφορείων. Θα είναι αποκλειστικά
υπεύθυνος για τη χρήση των οχημάτων και οφείλει να εφαρμόζει και να πληροί όλες τις
απαιτούμενες προϋποθέσεις, οι οποίες προβλέπονται από τη νομοθεσία, για τη χρήση που
τα προορίζει. Για οποιεσδήποτε τυχόν παραβάσεις ή σχετικές παραλείψεις επί της
ισχύουσας νομοθεσίας, ευθύνεται αποκλειστικά ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ. Επίσης, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι
αποκλειστικά υπεύθυνος για οποιαδήποτε ζημιά η οποία μπορεί να προκληθεί σε τρίτους
κατά τη διάρκεια της μίσθωσης.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ διαθέτει και θα εκδώσει συμπληρωματικά όπου απαιτείται όλες τις
προβλεπόμενες άδειες για τη χρήση των παραπάνω λεωφορείων σύμφωνα με τους
επιχειρηματικούς σκοπούς του. Για όλες τις παραπάνω διαδικασίες η εκμισθώτρια δεν έχει
καμία ευθύνη καθ’ όλη τη διάρκεια της μίσθωσης. Η ΟΣΥ θα παράσχει ως ιδιοκτήτρια των
οχημάτων κάθε δυνατή διευκόλυνση στο ΜΙΣΘΩΤΗ, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι
προβλεπόμενες διαδικασίες για την έκδοση, ανανέωση, τροποποίηση τυχόν αδειών.
Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες ή τοποθέτηση εξοπλισμού για τη χρήση που ο
ενδιαφερόμενος μισθωτής προορίζει τα λεωφορεία, αυτές εκτελούνται με ευθύνη και έξοδα
του τελευταίου, χωρίς επιβάρυνση της ΟΣΥ ΑΕ με εξαίρεση τα όσα αναφέρονται στην παρ.
4.2 του παρόντος Παραρτήματος.

3. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Ο.ΣΥ. Α.Ε και του Αναδόχου θα είναι για χρονικό
διάστημα εννέα (9) ετών από την ημέρα υπογραφής της, με δυνατότητα σταδιακής
παράτασης ανά διετία μέχρι το τέλος του ορίου ηλικίας των οχημάτων. Για την παράταση
της σύμβασης απαιτείται η ρητή συμφωνία και των δύο μερών. Σε περίπτωση που δεν
υπάρχουν οικονομικές εκκρεμότητες εκ μέρους του μισθωτή, ο εκμισθωτής υποχρεούται να
συναινέσει στην παράταση εφόσον ζητηθεί από τον μισθωτή, πλην της περίπτωσης που
αποδεδειγμένα πρόκειται να δρομολογήσει τα υπό μίσθωση οχήματα για τις ανάγκες του
συγκοινωνιακού του έργου. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ θα πρέπει το αργότερο έως τρεις (3) μήνες πριν
από τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης για το κάθε μίσθιο-λεωφορείο, να δηλώσει
εγγράφως στην ΟΣΥ αν θα ανανεώσει τη μίσθωση, με το μίσθωμα προσαρμοσμένο
σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα (παρ. 4.1).
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4. ΜΙΣΘΩΜΑ
4.1 ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το μηνιαίο μίσθωμα προσαρμόζεται ετησίως (με τη λήξη κάθε 12ου μισθωτικού μήνα) ως
εξής:
Έτος
Μίσθωσης
1
2
3

Μηνιαίο μίσθωμα (σύμφωνα με την
τιμή εκκίνησης)*
1.500 €
1.500 €
1.500 €

4

1.350 €

5
6

1.350 €
1.350 €

7

1.275 €

8
9

1.275 €
1.275 €

10

1.125 €

11

1.125 €

12

1.050 €

13

1.050 €

14

975 €

15

975 €

16

900 €

Προσαρμογή
-10% επί του αρχικού
μισθώματος
-15% επί του αρχικού
μισθώματος
-25% επί του αρχικού
μισθώματος
-30% επί του αρχικού
μισθώματος
-35% επί του αρχικού
μισθώματος
-40% επί του αρχικού
μισθώματος

* Ο πίνακας θα προσαρμοστεί με το μίσθωμα που θα προκύψει από την προσφορά του
αναδόχου.
4.2 ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Αποκλειστικά και μόνο για τα πρώτα δύο μισθωτικά έτη, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δύναται να ζητήσει
μείωση επί του συμφωνηθέντος μισθώματος εφόσον προχωρήσει σε τεχνικές εργασίες,
επισκευές και βελτιώσεις των μισθωμένων οχημάτων, προκειμένου αυτά να καταστούν
λειτουργικά για το σκοπό για τον οποίο τα προορίζει. Η μείωση του μισθώματος γίνεται για
κάθε μισθούμενο όχημα ξεχωριστά ανάλογα με τις εργασίες που αποδεδειγμένα έχει
πραγματοποιήσει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ. Οι τεχνικές εργασίες που γίνονται αποδεκτές από την ΟΣΥ
είναι:
 Εγκατάσταση κλιματισμού
 Αντικατάσταση ελαστικών
 Μηχανολογικές εργασίες για την αρχική θέση σε κυκλοφορία των οχημάτων
 Εγκατάσταση πολυγλωσσικού μηχανήματος
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Η μείωση του μισθώματος γίνεται σε ποσό ίσο με την καθαρή αξία των ανωτέρω εργασιών
ή/και ανταλλακτικών και έως το 100% για το μίσθωμα του 1ου μισθωτικού έτους και έως 50%
για το μίσθωμα του 2ου μισθωτικού έτους. Η απόδειξη της πραγματοποίησης των εργασιών
γίνεται με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων από τον ΜΙΣΘΩΤΗ προς την ΟΣΥ. Ειδικά
για την εγκατάσταση κλιματισμού, οι εργασίες και τα ανταλλακτικά δύναται να γίνουν
αποδεκτά για μείωση του μισθώματος εφόσον η συνολική τεχνική λύση (εγκατάστασης του
κλιματισμού), εγκριθεί από τις τεχνικές υπηρεσίες της ΟΣΥ.
Εργασίες, επισκευές, προσθήκες, κλπ, που πραγματοποιηθούν μετά το 2ο μισθωτικό έτος
δεν εντάσσονται στη δυνατότητα μείωσης του μισθώματος που προβλέπει η παρούσα
παράγραφος και επιβαρύνουν αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ. Η τακτική συντήρηση των
οχημάτων βαρύνει αποκλειστικά τον ΜΙΣΘΩΤΗ από το 1ο μισθωτικό έτος και δεν εντάσσεται
στη δυνατότητα μείωσης του μισθώματος.
4.3 ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΜΑΤΟΣ
Το μίσθωμα θα καταβάλλεται σε μηνιαίες δόσεις, οι οποίες θα εξοφλούνται εντός των
πρώτων πέντε (5) ημερών εκάστου τρέχοντος μηνός. Το μηνιαίο μίσθωμα επιβαρύνεται με
τις νόμιμες κρατήσεις, τις οποίες και καταβάλλει εξ ολοκλήρου ο μισθωτής. Η καταβολή του
μισθώματος ξεκινάει έξι (6) μήνες μετά την παράδοση των οχημάτων στον μισθωτή και
λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της Παρ. 4.2 του παρόντος ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ.
Η ΟΣΥ θα εκδίδει το σχετικό παραστατικό και θα το αποστέλλει ηλεκτρονικά στον ΜΙΣΘΩΤΗ.
4.4 ΦΟΡΟΙ - ΤΕΛΗ - ΕΞΟΔΑ
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται ολοκληρωτικά με κάθε φόρο, δασμό, εισφορά και δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου, Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου, και γενικώς τρίτων, που
αφορούν το μίσθιο-λεωφορείο ή τους όρους της παρούσας σύμβασης που κάθε φορά
επιβάλλεται σε βάρος είτε του ΜΙΣΘΩΤΗ είτε του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ εκ της ιδιότητας του ως
κυρίου του μίσθιου-λεωφορείου.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται αποκλειστικά με τα έξοδα μεταφοράς των λεωφορείων στον
τόπο προορισμού του και εγκατάστασής του σε αυτόν, καθώς και με τα έξοδα επιστροφής
του στην ΟΣΥ κατά τη λήξη της σύμβασης.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ επιβαρύνεται με τα ετήσια τέλη κυκλοφορίας των οχημάτων. Συμφωνείται ότι
για πρακτικούς λόγους, η ΟΣΥ θα καταβάλλει το ανάλογο ποσό των τελών και στη συνέχεια
θα εκδίδει το αντίστοιχο παραστατικό με το οποίο θα χρεώνεται ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ. Ο τελευταίος
υποχρεούται να το εξοφλήσει εντός τριάντα (30) ημερών. Η χρέωση θα είναι αναλογική της
χρήσης των οχημάτων εντός του ημερολογιακού έτους για το πρώτο και το τελευταίο
μισθωτικό έτος.
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5. ΑΠΑΛΛΑΓΗ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΓΙΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ αποδέχεται ότι εξέτασε τα λεωφορεία με τα στελέχη του, τα δοκίμασε, τα
βρήκε να είναι της τελείας αρεσκείας του στην τρέχουσά τους κατάσταση και κατάλληλα για
τη χρήση για την οποία τα προορίζει. Σε περίπτωση που απαιτούνται εργασίες ή/και
τοποθέτηση εξοπλισμού για τη χρήση που ο ενδιαφερόμενος μισθωτής προορίζει τα
λεωφορεία, αυτές εκτελούνται με ευθύνη και έξοδα του τελευταίου, χωρίς επιβάρυνση της
ΟΣΥ, σύμφωνα και με τα αναφερόμενα στην παρ. 4.2. Η πραγματοποίηση εργασιών ή/και η
τοποθέτηση εξοπλισμού από την πλευρά του μισθωτή δεν επηρεάζουν την ημερομηνία
έναρξης της σύμβασης ή την καταβολή των μισθωμάτων προς τον εκμισθωτή. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ
επιβαρύνεται με κάθε έξοδο για την ασφάλισή του καθώς επίσης και για την ασφαλή και
προστατευμένη στάθμευσή του μισθίου (λεωφορείων) από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας.

6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΟΥ ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ ΠΡΟΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δικαιούται οποτεδήποτε να προβαίνει, μέσω των οριζομένων απ’ αυτόν
προσώπων, σε επιτόπια επιθεώρηση του μίσθιου-λεωφορείου και σε έλεγχο της
κατάστασής του εντός πέντε (5) ημερών από την προφορική ή έγγραφη ειδοποίηση του και
ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υπόχρεος να διευκολύνει με κάθε τρόπο το έργο αυτό, με επέλευση
διαφορετικά των συνεπειών της λύσης της σύμβασης και της έκπτωσης της εγγυητικής
επιστολής καλής εκτέλεσης.

7. ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι αποκλειστικά μόνος του υπόχρεος να συντηρεί (εργασίες, ανταλλακτικά
κ.λ.π.) με κάθε επιμέλεια και με δαπάνη του το μίσθιο-λεωφορείο και να το διατηρεί σε
άριστη κατάσταση σε όλη τη διάρκεια της μίσθωσης, αρχικής και τυχόν ανανεουμένης και
να συμμορφώνεται άμεσα για την αποκατάσταση τυχόν ζημιών ή ελλείψεων που
διαπιστώνει ο ίδιος ή αυτές που διαπιστώνονται κατόπιν του προαναφερομένου ελέγχου
από τους αρμόδιους υπαλλήλους της εκμισθώτριας. Οι εργασίες συντήρησης ή/και
επισκευής θα πρέπει να πραγματοποιούνται από μονάδα συντήρησης με εμπειρία και
εξειδίκευση στον συγκεκριμένο τύπο οχημάτων.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ αναλαμβάνει την υποχρέωση να γίνονται οι νόμιμοι έλεγχοι των λεωφορείων
από το Κ.Τ.Ε.Ο. και να συμμορφώνεται προς τις τυχόν υποδείξεις αυτού.
Προσθήκες, αντικαταστάσεις και αλλοιώσεις στα λεωφορεία δεν επιτρέπονται χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, εκτός αν αυτές είναι αναγκαίες για
το έργο της επισκευής και συντήρησης. Τα λεωφορεία μπορούν να διαμορφώνονται
εξωτερικά με την επικόλληση εικαστικών σύμφωνα με τις ανάγκες του σκοπού του
ΜΙΣΘΩΤΗ και τηρώντας την κείμενη νομοθεσία. Κάθε αναγκαία, επωφελής ή πολυτελής
προσθήκη, κάθε ανταλλακτικό ή εξάρτημα που προστίθεται ή προσαρτάται στα λεωφορεία
από το ΜΙΣΘΩΤΗ, θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα του και περιέχεται στην κυριότητα του
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ χωρίς κανένα δικαίωμα αφαίρεσης ή αποζημίωσης του ΜΙΣΘΩΤΗ με την
επιφύλαξη της παρ. 4.2 του παρόντος Παραρτήματος.
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8. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗ
Το προσωπικό, που θα επιλεγεί από το ΜΙΣΘΩΤΗ και θα απασχοληθεί στη χρήση των
λεωφορείων θα πρέπει να κατέχει την επαγγελματική κατάρτιση και πείρα που απαιτείται
για την εκτέλεση της συγκεκριμένης εργασίας. Συγκεκριμένα θα πρέπει να είναι κάτοχος της
προβλεπόμενης άδειας οδήγησης για τη συγκεκριμένη κατηγορία οχήματος.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεσμεύεται ότι θα τηρηθούν απαρεγκλίτως οι διατάξεις της Εργατικής και
Ασφαλιστικής Νομοθεσίας για το απασχολούμενο από αυτόν προσωπικό.
Η ΕΚΜΙΣΘΩΤΡΙΑ δεν έχει καμία υποχρέωση ή ευθύνη για εργατικά ατυχήματα του
προσωπικού του ΜΙΣΘΩΤΗ το οποίο συνδέεται μόνο με αυτόν, ούτε για εισφορές του ΙΚΑ ή
άλλων ασφαλιστικών φορέων.

9. ΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να ασφαλίσει τα λεωφορεία με έξοδά του, για όλη τη διάρκεια
της μίσθωσης σε ασφαλιστική εταιρεία της απολύτου αποδοχής του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, για κάθε
σχετικό κίνδυνο και ενδεικτικά για βλάβη, ίδιες ζημίες, απώλεια, διάρρηξη, θραύση,
πυρκαγιά, κεραυνό, έκρηξη, σεισμό, πόλεμο, επίταξη, απεργία, εμφύλιες ταραχές και
τρομοκρατικές ενέργειες, κακόβουλες βλάβες κ.λ.π. και για ποσό ίσο προς την πλήρη αξία
αντικατάστασής του.
Επίσης να ασφαλίζει τα λεωφορεία και από τον κίνδυνο της αστικής ευθύνης απέναντι σε
τρίτους, από οποιαδήποτε αιτία και αν προέλθει. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να κοινοποιεί
αμέσως επικυρωμένο αντίγραφο του ασφαλιστηρίου στον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.
Διευκρινίζεται και συμφωνείται ότι σε περίπτωση που η παρεχόμενη από την ασφαλιστική
αγορά κάλυψη, δεν καλύπτει ορισμένους κινδύνους, τότε την αποζημίωση από την
ενδεχόμενη επέλευση τέτοιων κινδύνων αναλαμβάνει ρητά ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ.
Σε περίπτωση μη ασφάλισης, μη επαρκούς ασφάλισης, μη αμέσου αποστολής των
ασφαλιστηρίων, ακύρωσης ή τροποποίησης των ασφαλιστηρίων καθώς και μη πληρωμής
των ασφαλίστρων από το ΜΙΣΘΩΤΗ για οποιοδήποτε λόγο, ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ ανεξάρτητα από
την ενδεχόμενη άσκηση του δικαιώματος του να προβαίνει ο ίδιος στη σχετική ασφάλιση με
δαπάνη του ΜΙΣΘΩΤΗ, δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ ανεξάρτητα από όποια υποχρέωση του απέναντι στην ασφαλιστική εταιρεία,
υποχρεούται να ειδοποιεί ταυτόχρονα τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για κάθε ζημία που προκύπτει. Η
αθέτηση αυτής της υποχρέωσης είναι λόγος καταγγελίας της παρούσας.
Σε περίπτωση επέλευσης του κινδύνου ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ μπορεί, κατά την απόλυτη κρίση του,
να χρησιμοποιεί το ασφάλισμα είτε για να καλύψει τα έξοδα αντικατάστασης ή επισκευής
του μίσθιου-λεωφορείου είτε για να καλύψει τις οφειλές του ΜΙΣΘΩΤΗ που προκύπτουν
από την παρούσα είτε για να αποζημιώσει κάθε τρίτο που υπέστη ζημίες. Καθ’ ο μέρος το
ασφάλισμα δεν καλύπτει όλες τις υποχρεώσεις που θα βαρύνουν τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ με την
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επέλευση του κινδύνου, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ καταβάλλει απροφασίστως την διαφορά, άλλως ο
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα.
Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ σε περίπτωση αλλαγής της ασφαλιστικής εταιρείας καθ’ όλη τη διάρκεια της
ισχύος σύμβασης, υποχρεούται να ενημερώσει τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται
να προσκομίσει ασφαλιστήριο συμβόλαιο της εγκρίσεως και αποδοχής του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ από
νομίμως λειτουργούσες ασφαλιστικές εταιρείες σε ισχύ προκειμένου να παραλάβει τα
λεωφορεία από τις εγκαταστάσεις της ΟΣΥ. Η μη έγκαιρη προσκόμιση ασφαλιστηρίου, η
οποία θα καθυστερήσει την παραλαβή των οχημάτων από το μισθωτή δεν επηρεάζει την
έναρξη ισχύος της παρούσας και την καταβολή των μισθωμάτων.

10. ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΖΗΜΙΕΣ
10.1 Αν από τη χρήση και λειτουργία του μίσθιου-λεωφορείου προξενηθεί φθορά ξένης
περιουσίας, σωματική βλάβη ή θανάτωση, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνος και
υπόχρεος και ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δε φέρει ουδεμία ευθύνη. Αν προκύψει θετική ή αποθετική
ζημία του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, αποκλειστικά υπεύθυνος σε αποκατάστασή της είναι ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ.
10.2 Σε περίπτωση καταστροφής του μίσθιου-λεωφορείου, κατά τη διάρκεια της μίσθωσης,
από οποιαδήποτε αιτία, ακόμη και από τυχαία περιστατικά ή ανώτερη βία ή κλοπή ή
απώλειά του, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να καταβάλει την αξία του οχήματος κατά τον
συγκεκριμένο χρόνο προσαυξημένη κατά 20%. Η αξία του οχήματος προσδιορίζεται με βάση
την ασφαλιζόμενη αξία που εμφανίζεται στο ασφαλιστήριο κατά τον τελευταίο μήνα
κυκλοφορίας του οχήματος. Αν τα λεωφορεία υποστούν βλάβη από υπαιτιότητα τρίτου, μη
καλυπτόμενου από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ θα συνεχίσει να καταβάλει
το μίσθωμα και θα αποκαταστήσει τη βλάβη ή τη ζημία πλήρως ενώ παράλληλα οφείλει να
ειδοποιήσει προς τούτο τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ.

11. ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΛΕΩΦΟΡΕΙΩΝ
Τα λεωφορεία παραμένουν στην αποκλειστική κυριότητα και νομή του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ σε όλη
τη διάρκεια της μίσθωσης. Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν έχει άλλο δικαίωμα εκτός από την κατοχή και
τη νόμιμη χρήση τους, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας σύμβασης.
Σε περίπτωση λήψης ασφαλιστικών μέτρων, κατάσχεσης ή οποιασδήποτε διεκδίκησης των
λεωφορείων από τρίτους, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ οφείλει να ειδοποιήσει αμέσως τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για
αυτό, γνωστοποιώντας στον τρίτο το μη αντιτάξιμο των ενδεχομένων δικαιωμάτων του
(δηλαδή του τρίτου), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Ν.
1665/1986 και Ν. 1959/91. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής συνιστά λόγο καταγγελίας
της παρούσας καθώς και κάθε αντιστοίχου παραρτήματος εκ μέρους του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, πέρα
από την αξίωσή του για κάθε θετική και αποθετική ζημία του.
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12. ΛΗΞΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Μετά τη λήξη της διάρκειας της μίσθωσης και των τυχόν παρατάσεων αυτής, καθώς και στην
περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύμβασης, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος με
δαπάνη του να επιστρέψει και να παραδώσει τα λεωφορεία στον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ, στο σημείο
που θα ορίσει ο τελευταίος, σε καλή κατάσταση λειτουργίας, εκτός από τις φθορές της
συνήθους χρήσεως κατά την δίκαια κρίση της Δ/νσης Τεχνικής Υποστήριξης Οχημάτων της
Ο.ΣΥ. Α.Ε., υποκείμενος αλλιώς πλην άλλων και στις ποινικές κυρώσεις του αδικήματος της
υπεξαίρεσης. Στην περίπτωση που τα επιστρεφόμενα λεωφορεία δε βρίσκονται σε καλή
κατάσταση λειτουργίας και λαμβάνοντας υπόψη τη φυσιολογική φθορά χρήσης, ο
ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα κατά την απόλυτη κρίση του, να αρνηθεί να το παραλάβει,
οπότε ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να προχωρήσει σε άμεση αποκατάσταση ειδάλλως
να καταβάλει αμέσως ποσόν που αντιστοιχεί μέχρι και έξι (6) επιπλέον μηνιαία μισθώματα
ανάλογα με την έκταση των ως άνω πιστοποιηθεισών φθορών, η οποία θα προκύψει από
πραγματογνωμοσύνη των αρμοδίων στελεχών της Ο.ΣΥ. Α.Ε. κατά συμψηφισμό με την
εγγύηση καλής εκτέλεσης. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά την εξωτερική κατάσταση του μίσθιουλεωφορείου, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ θα πρέπει να επαναφέρει το όχημα στην εξωτερική κατάσταση
στην οποία βρισκόταν το όχημα στην αρχή της μίσθωσης. Κατά συνέπεια θα πρέπει να
αποκολληθούν τυχόν εικαστικά και να επιδιορθωθούν τυχόν φθορές που δημιουργήθηκαν
εξ αυτών.
13. ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΥΠΕΚΜΙΣΘΩΣΗΣ
Η υπεκμίσθωση και γενικότερα η παραχώρηση της χρήσης του μίσθιου-λεωφορείου σε
τρίτο, μη προστηθέντα του ΜΙΣΘΩΤΗ, καθώς επίσης και η μεταβίβαση από το ΜΙΣΘΩΤΗ των
απορρεόντων από την παρούσα σύμβαση δικαιωμάτων και υποχρεώσεών του,
απαγορεύεται αν δεν προηγηθεί έγγραφο αίτημα του ΜΙΣΘΩΤΗ και έγγραφη σχετική
συναίνεση του ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ που παρέχεται κατά την ελεύθερη κρίση του και υπό την
προϋπόθεση ότι στην περίπτωση αυτή θα ισχύουν πλήρως οι όροι της παρούσας.

14. ΛΥΣΗ – ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
14.1 Η Σύμβαση λύεται αυτοδίκαια και καταπίπτει άμεσα η εγγυητική καλής εκτέλεσης στην
περίπτωση που κατά την διάρκεια ισχύος της, ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ πτωχεύσει, τεθεί υπό
εκκαθάριση ή υπό διαχείριση.
14.2 Η ΟΣΥ διατηρεί το δικαίωμα καθ’ όλη την διάρκεια της Σύμβασης να την καταγγείλει
εφόσον ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ παραβαίνει τις συμβατικές του υποχρεώσεις και δεν τηρεί τους όρους
της. Αναφέρονται ενδεικτικά –και όχι περιοριστικά- οι περιπτώσεις που εμπίπτουν στην
κατηγορία της παράβασης των υποχρεώσεων:
- Καθυστέρηση καταβολής του μισθώματος πέραν των προβλεπομένων στην παρ. 4 ημερών
για πάνω από δύο (2) φορές εντός διαστήματος έξι (6) μηνών.
- Διαπιστωθεί με οριστικό τρόπο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ως προς την
εργατική και ασφαλιστική νομοθεσία.
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- Δεν τηρεί συστηματικά και κατ’ επανάληψη τις οδηγίες και τις σχετικές συστάσεις της ΟΣΥ
στα πλαίσια των εργασιών συντήρησης των λεωφορείων.

14.3 Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει το δικαίωμα καταγγελίας της σύμβασης από τη λήξη του 3ου
μισθωτικού έτους και μετά για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία. Σε περίπτωση καταγγελίας πριν
την ολοκλήρωση της συμβατικής διάρκειας (9 έτη), ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ χάνει το δικαίωμα μείωσης
του μισθώματος, το οποίο προβλέπεται στην παρ. 4.2. του παρόντος. Αν έχει ήδη ασκήσει
το δικαίωμα και έχει λάβει μείωση του μισθώματος, υποχρεούται με την καταγγελία να
καταβάλλει το υπόλοιπο ποσό του μισθώματος (ίσο με το αρχικά προβλεπόμενο πριν την
οποιαδήποτε μείωση) στο ακέραιο.
14.4 Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ έχει δικαίωμα να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση οποιαδήποτε
στιγμή, χωρίς την υποχρέωση καταβολής του υπολοίπου του μισθώματος –σε περίπτωση
που έχει κάνει χρήση του δικαιώματος που προβλέπεται στην παρ. 4.2. του παρόντος- στις
παρακάτω περιπτώσεις:
i.

Αλλαγή της νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία απαγορεύει ρητά
την κυκλοφορία των συγκεκριμένων οχημάτων στην περιοχή δραστηριότητας του
ΜΙΣΘΩΤΗ.

ii.

Αλλαγή της νομοθεσίας κατά τη διάρκεια της σύμβασης, η οποία απαγορεύει ρητά τη
μίσθωση των οχημάτων αυτών ή τη χρήση μισθωμένων οχημάτων για την εκτέλεση
του αντικειμένου που τα προορίζει ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ.

Σε περίπτωση που προκύψει λόγος καταγγελίας της σύμβασης τα δύο μέρη υποχρεούνται
να ενημερώσουν τον αντισυμβαλλόμενο εγγράφως για το είδος της παράβασης,
καθυστέρησης ή παράλειψης και να ζητήσει τη συμμόρφωση με τους όρους της σύμβασης
εντός εύλογης προθεσμίας.
14.5 Η ΟΣΥ δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σύμβαση στην περίπτωση που
αποφασίσει να κάνει ιδία χρήση των οχημάτων. Στην περίπτωση αυτή προβλέπονται τα
εξής:
1.

Υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως το ΜΙΣΘΩΤΗ τουλάχιστον τέσσερις (4) μήνες
πριν την καταγγελία.

2.

Ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ δύναται να ζητήσει αποζημίωση σε περίπτωση που έχει προχωρήσει
σε εργασίες βελτίωσης των οχημάτων και σε τοποθέτηση εξοπλισμού, για τις οποίες
δεν έχει λάβει μείωση μισθώματος, ή η μείωση δεν κάλυψε το σύνολο της δαπάνης
και για τον οποίο –εξοπλισμό- η ΟΣΥ επιθυμεί να διατηρηθεί σε αυτά. Ορίζεται
ανώτατο όριο για το οποίο δύναται να ζητήσει αποζημίωση ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ, το ποσό
των 15.000€ συνολικά ανά όχημα. Το ποσό αφορά την αρχική αξία της επένδυσης.
Η αποζημίωση προσδιορίζεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών για
την εκτέλεση των εργασιών ή/και την τοποθέτηση του εξοπλισμού από
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εξουσιοδοτημένο τεχνικό προσωπικό ή συνεργείο. Το ποσό της αποζημίωσης που
δύναται να ζητήσει εγγράφως ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ απομειώνεται σταδιακά κατά την
εκτέλεση της σύμβασης σύμφωνα με τον ακόλουθο πίνακα:

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΙΔΙΟΧΡΗΣΗΣ
Χρόνος καταγγελίας λόγω
ιδιόχρησης

Ανώτατο ποσοστό
αποζημίωσης

Ανώτατο ποσό
αποζημίωσης/όχημα

Καταγγελία εντός του 1ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

100%

15.000

Καταγγελία εντός του 2ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

90%

13.500

Καταγγελία εντός του 3ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

80%

12.000

Καταγγελία εντός του 4ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

70%

10.500

Καταγγελία εντός του 5ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

60%

9.000

Καταγγελία εντός του 6ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

50%

7.500

Καταγγελία εντός του 7ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

40%

6.000

Καταγγελία εντός του 8ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

30%

4.500

Καταγγελία εντός του 9ου έτους
από την υπογραφή της σύμβασης

20%

3.000

3.

Για να δύναται ο ΜΙΣΘΩΤΗΣ να ζητήσει αποζημίωση στην ανωτέρω περίπτωση θα
πρέπει να έχει ενημερώσει τον ΕΚΜΙΣΘΩΤΗ για τις εργασίες βελτίωσης και
τοποθέτησης εξοπλισμού κατά το χρόνο πραγματοποίησής τους και στην υποβολή
αντιγράφων των σχετικών φορολογικών παραστατικών.
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4.

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι οι εργασίες βελτίωσης και η τοποθέτηση εξοπλισμού θα
πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός των πρώτων δύο (2) μισθωτικών ετών από την
υπογραφή της σύμβασης. Δεν προβλέπεται αποζημίωση για εργασίες και
εγκατάσταση/τοποθέτηση εξοπλισμού που πραγματοποιήθηκε μετά την
παρέλευση δύο (2) ετών από την έναρξη της μίσθωσης.

5.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ δεν υποχρεούται στην καταβολή αποζημίωσης για εργασίες ή για
τοποθέτηση εξοπλισμού που αφορούν την τακτική συντήρηση του οχήματος ή για
αποκατάσταση βλάβης που προήλθε από χρήση ή φυσιολογική φθορά των
λεωφορείων.

6.

Ο ΕΚΜΙΣΘΩΤΗΣ υποχρεούται να επιστρέψει στο ΜΙΣΘΩΤΗ την εγγυητική επιστολή
καλής εκτέλεσης.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης: ……………………………..
Προς: (Πλήρη επωνυμία αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος Φορέα1)
………………………………………………………….
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος Φορέα2) .........................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως
μέχρι του ποσού των ευρώ …………………………4 υπέρ του :
(i)
[σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο)
.............................., ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση) .......................………………………………….., ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση) .......................………………………………….. ή
(iii)
[σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη επωνυμία) ..........................................................., ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
β)
(πλήρη επωνυμία) ..........................................................., ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………………………………………………………………………………………………
…………………
γ)
(πλήρη επωνυμία) ..........................................................., ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.......................………………………………………………………………………………………………………………………
………………5
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για τη συμμετοχή του/της/τους σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) .....................
Διακήρυξη / Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος
1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.
Το ύψος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής καθορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης σε συγκεκριμένο χρηματικό
ποσό και δε μπορεί να υπερβαίνει το 2% της προεκτιμώμενης αξίας της σύμβασης. Αναγράφεται ολογράφως και σε
παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ (άρθρο 157 ν. 4281/2014).
ο.π. υποσ. 3.
Συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας.

3

4
5
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............................................ της/του (Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα), για την
ανάδειξη ΜΙΣΘΩΤΗΥ για την ανάθεση της σύμβασης: (τίτλος σύμβασης) / για το/α
τμήμα/τα ...............6
Η παρούσα εγγύηση καλύπτει μόνο τις από τη συμμετοχή στην ανωτέρω απορρέουσες
υποχρεώσεις του/της (υπέρ ου η εγγύηση) καθ’ όλο τον χρόνο ισχύος της.
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το
βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες 7 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ………………………………………………….. 8.
ή
Η παρούσα ισχύει μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη
δήλωσή σας ότι μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε
σχετική υποχρέωση εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Αποδεχόμαστε να παρατείνομε την ισχύ της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας
σας, στο οποίο επισυνάπτεται η συναίνεση του υπέρ ου για την παράταση της προσφοράς,
σύμφωνα με το άρθρο ... της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης Εκδήλωσης
Ενδιαφέροντος, με την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτημά σας θα μας υποβληθεί πριν από
την ημερομηνία λήξης της9.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε10.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

6

Εφόσον η εγγυητική επιστολή αφορά σε προσφορά τμήματος/τμημάτων της Διακήρυξης/Πρόσκλησης/Πρόσκλησης
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα έγγραφα της σύμβασης, συμπληρώνεται ο αύξων αριθμός
του/ων τμήματος/τμημάτων για το/α οποίο/α υποβάλλεται προσφορά.

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.
ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι μεγαλύτερος τουλάχιστον κατά τριάντα (30) ημέρες του
χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως αυτός ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης (άρθρο 157 παρ. 1 περ. α, εδαφ. β' του
ν. 4281/2014).
Άρθρο 157 παρ. 1 περ. α εδαφ γ του ν. 4281/2014.
Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.

8

9
10
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ΄: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος ……………………………. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ
ΕΡΓΩΝ (Ε.Τ.Α.Α.-Τ.Μ.Ε.Δ.Ε.)
Ημερομηνία έκδοσης ……………………………..
Προς: (Πλήρης επωνυμία Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα1)..............................................................
(Διεύθυνση Αναθέτουσας Αρχής/Αναθέτοντος
Φορέα)2....................................................................................
Εγγύηση μας υπ’ αριθ. ……………….. ποσού ………………….……. ευρώ3.
Έχουμε την τιμή να σας γνωρίσουμε ότι εγγυόμαστε με την παρούσα επιστολή ανέκκλητα
και ανεπιφύλακτα παραιτούμενοι του δικαιώματος της διαιρέσεως και διζήσεως μέχρι του
ποσού των ευρώ………………………………………………………………………..4 υπέρ του:
(i) [σε περίπτωση φυσικού προσώπου]: (ονοματεπώνυμο, πατρώνυμο) ..........................,
ΑΦΜ: ................ (διεύθυνση)
.......................………………………………………………………………………………………………………………
…, ή
(ii) [σε περίπτωση νομικού προσώπου]: (πλήρη επωνυμία) ........................, ΑΦΜ:
...................... (διεύθυνση)
.......................………………………………………………………………………………………………………………
…, ή
(iii) [σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας:] των φυσικών / νομικών προσώπων
α)
(πλήρη επωνυμία) ........................................................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση)
.........................................................................................................................................
..........................
β)
(πλήρη επωνυμία) ........................................................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) ...................
γ)
(πλήρη επωνυμία) ........................................................, ΑΦΜ: ......................
(διεύθυνση) .................. (συμπληρώνεται με όλα τα μέλη της ένωσης / κοινοπραξίας)
ατομικά και για κάθε μία από αυτές και ως αλληλέγγυα και εις ολόκληρο υπόχρεων μεταξύ
τους, εκ της ιδιότητάς τους ως μελών της ένωσης ή κοινοπραξίας,
για την καλή εκτέλεση του/ων τμήματος/των …...5/ της υπ’ αριθ. ……………....... σύμβασης
“(τίτλος σύμβασης)”, σύμφωνα με την (αριθμό / ημερομηνία) ........................ Διακήρυξη /
Πρόσκληση / Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος ........................... της/του
(Αναθέτουσας Αρχής / Αναθέτοντος φορέα).
Το παραπάνω ποσό τηρείται στη διάθεσή σας και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά χωρίς
καμία από μέρους μας αντίρρηση, αμφισβήτηση ή ένσταση και χωρίς να ερευνηθεί το

1

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

2

Όπως ορίζεται στα έγγραφα της σύμβασης.

3

Ολογράφως και σε παρένθεση αριθμητικώς. Στο ποσό δεν υπολογίζεται ο ΦΠΑ.

4

Όπως υποσημείωση 3.

5

Εφόσον αφορά ανάθεση σε τμήματα συμπληρώνεται ο α/α του/ων τμήματος/των για τα οποία υπογράφεται η σχετική
σύμβαση.
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βάσιμο ή μη της απαίτησης σας μέσα σε τρεις (3) ημέρες7 από την απλή έγγραφη
ειδοποίησή σας.
Η παρούσα ισχύει μέχρι και την ............... (αν προβλέπεται ορισμένος χρόνος στα έγγραφα
της σύμβασης)
ή
μέχρις ότου αυτή μας επιστραφεί ή μέχρις ότου λάβουμε έγγραφη δήλωσή σας ότι
μπορούμε να θεωρήσουμε την Τράπεζα μας απαλλαγμένη από κάθε σχετική υποχρέωση
εγγυοδοσίας μας.
Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε
ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήμου.
Βεβαιώνουμε υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών επιστολών που έχουν δοθεί,
συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που
έχουμε το δικαίωμα να εκδίδουμε9.
(Εξουσιοδοτημένη Υπογραφή)

7

Να οριστεί ο χρόνος σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

9

Ο καθορισμός ανωτάτου ορίου έκδοσης των εγγυητικών επιστολών από τις τράπεζες που λειτουργούν στην Ελλάδα
θεσμοθετήθηκε με την υπ' αριθ. 2028691/4534/03.08.1995 (ΦΕΚ Β' 740/28.08.1995) απόφαση του Υπουργού
Οικονομικών, με την οποία και κατέστη υποχρεωτική και η αναγραφή της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης στην εγγυητική
επιστολή.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ΄: ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (TEΥΔ)
Μέρος Ι: Πληροφορίες σχετικά με την αναθέτουσα αρχή/αναθέτοντα φορέα και τη
διαδικασία ανάθεσης
Παροχή πληροφοριών δημοσίευσης σε εθνικό επίπεδο, με τις οποίες είναι δυνατή η
αδιαμφισβήτητη ταυτοποίηση της διαδικασίας σύναψης δημόσιας σύμβασης:
Α: Ονομασία, διεύθυνση και στοιχεία επικοινωνίας της αναθέτουσας αρχής (αα)/ αναθέτοντα
φορέα (αφ)
- Ονομασία: ΟΔΙΚΕΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.
- Ταχυδρομική διεύθυνση / Πόλη / Ταχ. Κωδικός: ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ 6, ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗΣ, ΤΚ: 18233
- Αρμόδιος για πληροφορίες: Γ. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ, Γ. ΣΤΑΜΟΥΛΟΣ
- Τηλέφωνο: 214 4082 421, 214 4082 423
- Ηλ. ταχυδρομείο: demporikis@osy.gr, dimsxeseis@osy.gr
- Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει): www.osy.gr

ΟΛΕΣ ΟΙ ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΚΑΘΕ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΤΕΥΔ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ
ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΦΟΡΕΑ
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Μέρος II: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Α: Πληροφορίες σχετικά με τον οικονομικό φορέα
Στοιχεία αναγνώρισης:
Πλήρης Επωνυμία:
Αριθμός φορολογικού μητρώου (ΑΦΜ):
Εάν δεν υπάρχει ΑΦΜ στη χώρα εγκατάστασης
του οικονομικού φορέα, αναφέρετε άλλον
εθνικό αριθμό ταυτοποίησης, εφόσον
απαιτείται και υπάρχει
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αρμόδιος ή αρμόδιοι :
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Διεύθυνση στο Διαδίκτυο (διεύθυνση
δικτυακού τόπου) (εάν υπάρχει):
Γενικές πληροφορίες:
Κατά περίπτωση, ο οικονομικός φορέας είναι
εγγεγραμμένος σε επίσημο κατάλογο/Μητρώο
εγκεκριμένων οικονομικών φορέων ή διαθέτει
ισοδύναμο πιστοποιητικό (π.χ. βάσει εθνικού
συστήματος (προ)επιλογής);
Εάν ναι:
Απαντήστε στα υπόλοιπα τμήματα της
παρούσας ενότητας, στην ενότητα Β και, όπου
απαιτείται, στην ενότητα Γ του παρόντος
μέρους, συμπληρώστε το μέρος V κατά
περίπτωση, και σε κάθε περίπτωση
συμπληρώστε και υπογράψτε το μέρος VI.
α) Αναφέρετε την ονομασία του καταλόγου ή
του πιστοποιητικού και τον σχετικό αριθμό
εγγραφής ή πιστοποίησης, κατά περίπτωση:
β) Εάν το πιστοποιητικό εγγραφής ή η
πιστοποίηση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:
γ) Αναφέρετε τα δικαιολογητικά στα οποία
βασίζεται η εγγραφή ή η πιστοποίηση και,
κατά περίπτωση, την κατάταξη στον επίσημο
κατάλογο:
δ) Η εγγραφή ή η πιστοποίηση καλύπτει όλα
τα απαιτούμενα κριτήρια επιλογής;
Εάν όχι:
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Απάντηση:
[ ]
[ ]

[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
Απάντηση:
[] Ναι [] Όχι [] Άνευ αντικειμένου

α) [……]

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

δ) [] Ναι [] Όχι

Επιπροσθέτως, συμπληρώστε τις
πληροφορίες που λείπουν στο μέρος IV,
ενότητες Α, Β, Γ, ή Δ κατά περίπτωση ΜΟΝΟ
εφόσον αυτό απαιτείται στη σχετική
διακήρυξη ή στα έγγραφα της σύμβασης:
ε) Ο οικονομικός φορέας θα είναι σε θέση να
προσκομίσει βεβαίωση πληρωμής εισφορών
κοινωνικής ασφάλισης και φόρων ή να
παράσχει πληροφορίες που θα δίνουν τη
δυνατότητα στην αναθέτουσα αρχή ή στον
αναθέτοντα φορέα να τη λάβει απευθείας
μέσω πρόσβασης σε εθνική βάση δεδομένων
σε οποιοδήποτε κράτος μέλος αυτή διατίθεται
δωρεάν;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

ε) [] Ναι [] Όχι

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

Τρόπος συμμετοχής:
Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει στη
[] Ναι [] Όχι
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης από
κοινού με άλλους;
Εάν ναι, μεριμνήστε για την υποβολή χωριστού εντύπου ΤΕΥΔ από τους άλλους εμπλεκόμενους
οικονομικούς φορείς.
Εάν ναι:
α) Αναφέρετε τον ρόλο του οικονομικού
α) [……]
φορέα στην ένωση ή κοινοπραξία
(επικεφαλής, υπεύθυνος για συγκεκριμένα
καθήκοντα …):
β) Προσδιορίστε τους άλλους οικονομικούς
β) [……]
φορείς που συμμετέχουν από κοινού στη
διαδικασία σύναψης δημόσιας σύμβασης:
γ) Κατά περίπτωση, επωνυμία της
γ) [……]
συμμετέχουσας ένωσης ή κοινοπραξίας.
Τμήματα
Απάντηση:
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Β: Πληροφορίες σχετικά με τους νόμιμους εκπροσώπους του οικονομικού φορέα
Κατά περίπτωση, αναφέρετε το όνομα και τη διεύθυνση του προσώπου ή των προσώπων
που είναι αρμόδια/εξουσιοδοτημένα να εκπροσωπούν τον οικονομικό φορέα για τους
σκοπούς της παρούσας διαδικασίας ανάθεσης δημόσιας σύμβασης:
Εκπροσώπηση, εάν υπάρχει:
Ονοματεπώνυμο
συνοδευόμενο από την ημερομηνία και τον
τόπο γέννησης εφόσον απαιτείται:
Θέση/Ενεργών υπό την ιδιότητα
Ταχυδρομική διεύθυνση:
Τηλέφωνο:
Ηλ. ταχυδρομείο:
Εάν χρειάζεται, δώστε λεπτομερή στοιχεία
σχετικά με την εκπροσώπηση (τις μορφές της,
την έκταση, τον σκοπό …):
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Απάντηση:
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]
[……]

Γ: Πληροφορίες σχετικά με τη στήριξη στις ικανότητες άλλων ΦΟΡΕΩΝ
Στήριξη:

Απάντηση:

Ο οικονομικός φορέας στηρίζεται στις
ικανότητες άλλων οικονομικών φορέων
προκειμένου να ανταποκριθεί στα κριτήρια
επιλογής που καθορίζονται στο μέρος IV και στα
(τυχόν) κριτήρια και κανόνες που καθορίζονται
στο μέρος V κατωτέρω;

[]Ναι []Όχι

Εάν ναι, επισυνάψτε χωριστό έντυπο ΤΕΥΔ με τις πληροφορίες που απαιτούνται σύμφωνα
με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ, για κάθε ένα
από τους σχετικούς φορείς, δεόντως συμπληρωμένο και υπογεγραμμένο από τους
νομίμους εκπροσώπους αυτών.
Επισημαίνεται ότι θα πρέπει να περιλαμβάνονται επίσης το τεχνικό προσωπικό ή οι
τεχνικές υπηρεσίες, είτε ανήκουν απευθείας στην επιχείρηση του οικονομικού φορέα είτε
όχι, ιδίως οι υπεύθυνοι για τον έλεγχο της ποιότητας και, όταν πρόκειται για δημόσιες
συμβάσεις έργων, το τεχνικό προσωπικό ή οι τεχνικές υπηρεσίες που θα έχει στη διάθεσή
του ο οικονομικός φορέας για την εκτέλεση της σύμβασης.
Εφόσον είναι σχετικές για την ειδική ικανότητα ή ικανότητες στις οποίες στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας, παρακαλείσθε να συμπεριλάβετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τα μέρη IV και V για κάθε ένα από τους οικονομικούς φορείς.
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Δ: Πληροφορίες σχετικά με υπεργολάβους στην ικανότητα των οποίων δεν στηρίζεται ο
οικονομικός φορέας
(Η παρούσα ενότητα συμπληρώνεται μόνον εφόσον οι σχετικές πληροφορίες
απαιτούνται ρητώς από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα)
Υπεργολαβική ανάθεση :
Ο οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει
οποιοδήποτε μέρος της σύμβασης σε τρίτους υπό
μορφή υπεργολαβίας;

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

Εφόσον ο προσφέρων / υποψήφιος οικονομικός φορέας προτίθεται να αναθέσει σε
τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας τμήμα της σύμβασης που υπερβαίνει το ποσοστό του
30% της συνολικής αξίας της σύμβασης, επιπλέον των πληροφοριών που προβλέπονται
στην παρούσα ενότητα, παρακαλείσθε να παράσχετε τις πληροφορίες που απαιτούνται
σύμφωνα με τις ενότητες Α και Β του παρόντος μέρους και σύμφωνα με το μέρος ΙΙΙ για
κάθε υπεργολάβο (ή κατηγορία υπεργολάβων).
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Μέρος III: Λόγοι αποκλεισμού
Α: Λόγοι αποκλεισμού που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες
Ορίζονται οι ακόλουθοι λόγοι αποκλεισμού:
1. συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση·
2. δωροδοκία·
3. απάτη·
4. τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές
δραστηριότητες·
5. νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της
τρομοκρατίας·
6. παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων.
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες:

Απάντηση:

Υπάρχει αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση
[] Ναι [] Όχι
εις βάρος του οικονομικού φορέα ή
οποιουδήποτε προσώπου το οποίο είναι μέλος
του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού του
οργάνου ή έχει εξουσία εκπροσώπησης, λήψης
αποφάσεων ή ελέγχου σε αυτό για έναν από
τους λόγους που παρατίθενται ανωτέρω
(σημεία 1-6), ή καταδικαστική απόφαση η οποία
έχει εκδοθεί πριν από πέντε έτη κατά το μέγιστο
ή στην οποία έχει οριστεί απευθείας περίοδος
αποκλεισμού που εξακολουθεί να ισχύει;
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
Εάν ναι, αναφέρετε:
α) Ημερομηνία της καταδικαστικής απόφασης
προσδιορίζοντας ποιο από τα σημεία 1 έως 6
αφορά και τον λόγο ή τους λόγους της
καταδίκης,
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α) Ημερομηνία:[ ],
σημείο-(-α): [ ],
λόγος(-οι):[ ]

β) Προσδιορίστε ποιος έχει καταδικαστεί [ ]·
γ) Εάν ορίζεται απευθείας στην καταδικαστική
απόφαση:

Σε περίπτωση καταδικαστικής απόφασης, ο
οικονομικός φορέας έχει λάβει μέτρα που να
αποδεικνύουν την αξιοπιστία του παρά την
ύπαρξη σχετικού λόγου αποκλεισμού
(«αυτοκάθαρση»);
Εάν ναι, περιγράψτε τα μέτρα που λήφθηκαν:
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β) [……]
γ) Διάρκεια της περιόδου αποκλεισμού
[……] και σχετικό(-ά) σημείο(-α) [ ]
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε: (διαδικτυακή
διεύθυνση, αρχή ή φορέας έκδοσης,
επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων):
[……][……][……][……]
[] Ναι [] Όχι

[……]

Β: Λόγοι που σχετίζονται με την καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης
Πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
Απάντηση:
ασφάλισης:
1) Ο οικονομικός φορέας έχει εκπληρώσει όλες [] Ναι [] Όχι
τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την
πληρωμή φόρων ή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, στην Ελλάδα και στη χώρα στην
οποία είναι τυχόν εγκατεστημένος ;
ΦΟΡΟΙ

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

α)[……]·

α)[……]·

β)[……]

β)[……]

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

γ.1) [] Ναι [] Όχι
-[] Ναι [] Όχι

-[……]·

-[……]·

-[……]·

-[……]·

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

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

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

Γ: Λόγοι που σχετίζονται με αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή επαγγελματικό
παράπτωμα
Πληροφορίες σχετικά με πιθανή
αφερεγγυότητα, σύγκρουση συμφερόντων ή
επαγγελματικό παράπτωμα
Ο οικονομικός φορέας έχει, εν γνώσει του,
αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς
του κοινωνικού και εργατικού δικαίου;

Βρίσκεται ο οικονομικός φορέας σε
οποιαδήποτε από τις ακόλουθες καταστάσεις :
α) πτώχευση, ή
β) διαδικασία εξυγίανσης, ή
γ) ειδική εκκαθάριση, ή
δ) αναγκαστική διαχείριση από εκκαθαριστή ή
από το δικαστήριο, ή
ε) έχει υπαχθεί σε διαδικασία πτωχευτικού
συμβιβασμού, ή
στ) αναστολή επιχειρηματικών
δραστηριοτήτων, ή
ζ) σε οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση
προκύπτουσα από παρόμοια διαδικασία
προβλεπόμενη σε εθνικές διατάξεις νόμου
Εάν ναι:
- Παραθέστε λεπτομερή στοιχεία:
- Διευκρινίστε τους λόγους για τους οποίους
ωστόσο ο οικονομικός φορέας, θα δύναται να
εκτελέσει τη σύμβαση, λαμβανόμενης υπόψη
της εφαρμοστέας εθνικής νομοθεσίας και των
μέτρων σχετικά με τη συνέχιση της
επιχειρηματικής του λειτουργίας υπό αυτές τις
περιστάσεις
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:
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Απάντηση:

[] Ναι [] Όχι

Εάν ναι, ο οικονομικός φορέας έχει λάβει
μέτρα που να αποδεικνύουν την αξιοπιστία του
παρά την ύπαρξη αυτού του λόγου
αποκλεισμού («αυτοκάθαρση»);
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν: […….............]
[] Ναι [] Όχι

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

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

Έχει διαπράξει ο οικονομικός φορέας

[] Ναι [] Όχι

σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

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

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

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

Γνωρίζει ο οικονομικός φορέας την
ύπαρξη τυχόν σύγκρουσης συμφερόντων,

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

λόγω της συμμετοχής του στη διαδικασία
ανάθεσης της σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

[.........…]

Έχει παράσχει ο οικονομικός φορέας ή

[] Ναι [] Όχι

επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν συμβουλές
στην αναθέτουσα αρχή ή στον αναθέτοντα
φορέα ή έχει με άλλο τρόπο αναμειχθεί στην
προετοιμασία της διαδικασίας σύναψης της
σύμβασης;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:
Έχει επιδείξει ο οικονομικός φορέας σοβαρή ή
επαναλαμβανόμενη πλημμέλεια κατά την
εκτέλεση ουσιώδους απαίτησης στο πλαίσιο
προηγούμενης δημόσιας σύμβασης,
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα
φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης που είχε ως αποτέλεσμα την
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[...................…]
[] Ναι [] Όχι

πρόωρη καταγγελία της προηγούμενης
σύμβασης , αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
κυρώσεις;
Εάν ναι, να αναφερθούν λεπτομερείς
πληροφορίες:

Μπορεί ο οικονομικός φορέας να
επιβεβαιώσει ότι:
α) δεν έχει κριθεί ένοχος σοβαρών ψευδών
δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών
που απαιτούνται για την εξακρίβωση της
απουσίας των λόγων αποκλεισμού ή την
πλήρωση των κριτηρίων επιλογής,
β) δεν έχει αποκρύψει τις πληροφορίες αυτές,
γ) ήταν σε θέση να υποβάλλει χωρίς
καθυστέρηση τα δικαιολογητικά που
απαιτούνται από την αναθέτουσα
αρχή/αναθέτοντα φορέα
δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με
αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του
αναθέτοντα φορέα, να αποκτήσει
εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να
του αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη
διαδικασία ανάθεσης ή να παράσχει εξ
αμελείας παραπλανητικές πληροφορίες που
ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις
αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την
επιλογή ή την ανάθεση;
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[….................]
Εάν ναι, έχει λάβει ο οικονομικός φορέας
μέτρα αυτοκάθαρσης;
[] Ναι [] Όχι
Εάν το έχει πράξει, περιγράψτε τα μέτρα που
λήφθηκαν:
[……]
[] Ναι [] Όχι

Μέρος IV: Κριτήρια επιλογής
Όσον αφορά τα κριτήρια επιλογής (ενότητα ή ενότητες Α έως Γ του παρόντος μέρους), ο
οικονομικός φορέας δηλώνει ότι:
Α: Καταλληλότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη
σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στην
διακήρυξη.

Καταλληλότητα
1) Ο οικονομικός φορέας είναι εγγεγραμμένος στα
σχετικά επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα που
τηρούνται στην Ελλάδα ή στο κράτος μέλος
εγκατάστασής του:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται ηλεκτρονικά,
αναφέρετε:

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

(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς
των εγγράφων):
[……][……][……]
[] Ναι [] Όχι
Εάν ναι, διευκρινίστε για ποια πρόκειται και
δηλώστε αν τη διαθέτει ο οικονομικός
φορέας:
[ …] [] Ναι [] Όχι
(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή φορέας
έκδοσης, επακριβή στοιχεία αναφοράς των
εγγράφων): [……][……][……]

Β: Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά
κριτήρια επιλογής έχουν προσδιοριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα στη σχετική διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που
αναφέρονται στην διακήρυξη.
Οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια
1α) Ο («γενικός») ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό οικονομικών
ετών που απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή
στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης :
και/ή,
1β) Ο μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών του
οικονομικού φορέα για τον αριθμό ετών που
απαιτούνται στη σχετική διακήρυξη ή στην
πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης είναι
ο εξής:
Εάν η σχετική τεκμηρίωση διατίθεται
ηλεκτρονικά, αναφέρετε:

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος
εργασιών):
[……],[……][…]νόμισμα

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

(αριθμός ετών, μέσος κύκλος
εργασιών):
[……],[……][…] νόμισμα

3) Σε περίπτωση που οι πληροφορίες σχετικά με
τον κύκλο εργασιών (γενικό ή ειδικό) δεν είναι
διαθέσιμες για ολόκληρη την απαιτούμενη
περίοδο, αναφέρετε την ημερομηνία που
ιδρύθηκε ή άρχισε τις δραστηριότητές του ο
οικονομικός φορέας:
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(διαδικτυακή διεύθυνση, αρχή ή
φορέας έκδοσης, επακριβή στοιχεία
αναφοράς των εγγράφων):
[……][……][……]
[…................................…]

Γ: Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
Ο οικονομικός φορέας πρέπει να παράσχει πληροφορίες μόνον όταν τα σχετικά κριτήρια
επιλογής έχουν οριστεί από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα φορέα στη σχετική
διακήρυξη ή στην πρόσκληση ή στα έγγραφα της σύμβασης που αναφέρονται στη
διακήρυξη.

Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
1) Κατά τη διάρκεια της περιόδου αναφοράς, ο
οικονομικός φορέας έχει προβεί στις
ακόλουθες κυριότερες υπηρεσίες του είδους
που έχει προσδιοριστεί:
Κατά τη σύνταξη του σχετικού καταλόγου
αναφέρετε τα ποσά, τις ημερομηνίες και τους
παραλήπτες δημόσιους ή ιδιωτικούς:

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

2) Ο οικονομικός φορέας προτίθεται, να
αναθέσει σε τρίτους υπό μορφή υπεργολαβίας
το ακόλουθο τμήμα της σύμβασης:

[....……]

68

Περιγραφή

ποσά

ημερομηνίες

παραλήπτες

Μέρος V: Τελικές δηλώσεις
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι τα στοιχεία που έχω αναφέρει σύμφωνα
με τα μέρη Ι – IV ανωτέρω είναι ακριβή και ορθά και ότι έχω πλήρη επίγνωση των
συνεπειών σε περίπτωση σοβαρών ψευδών δηλώσεων.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, δηλώνω επισήμως ότι είμαι σε θέση, κατόπιν αιτήματος και
χωρίς καθυστέρηση, να προσκομίσω τα πιστοποιητικά και τις λοιπές μορφές αποδεικτικών
εγγράφων που αναφέρονται, εκτός εάν :
α) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχει τη δυνατότητα να λάβει τα σχετικά
δικαιολογητικά απευθείας με πρόσβαση σε εθνική βάση δεδομένων σε οποιοδήποτε
κράτος μέλος αυτή διατίθεται δωρεάν
β) η αναθέτουσα αρχή ή ο αναθέτων φορέας έχουν ήδη στην κατοχή τους τα σχετικά
έγγραφα.
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος δίδω επισήμως τη συγκατάθεσή μου στ... [προσδιορισμός της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, όπως καθορίζεται στο μέρος Ι, ενότητα Α],
προκειμένου να αποκτήσει πρόσβαση σε δικαιολογητικά των πληροφοριών τις οποίες έχω
υποβάλλει στ... [να προσδιοριστεί το αντίστοιχο μέρος/ενότητα/σημείο] του παρόντος
Τυποποιημένου Εντύπου Υπεύθυνης Δήλώσης για τους σκοπούς τ... [προσδιορισμός της
διαδικασίας προμήθειας: (συνοπτική περιγραφή, παραπομπή στη δημοσίευση στον εθνικό
τύπο, έντυπο και ηλεκτρονικό, αριθμός αναφοράς)].

Ημερομηνία, τόπος και, όπου ζητείται ή είναι απαραίτητο, υπογραφή(-ές): [……]
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε΄: ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ
ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
Η ΟΣΥ ΑΕ ενημερώνει υπό την ιδιότητά της ως υπεύθυνη επεξεργασίας, το φυσικό πρόσωπο
που υπογράφει την Αίτηση Συμμετοχής ως Νόμιμος Εκπρόσωπος, ότι η ίδια ή και τρίτοι, κατ’
εντολή και για λογαριασμό της, θα επεξεργάζονται τα ακόλουθα δεδομένα ως εξής:
Ι. Αντικείμενο επεξεργασίας είναι τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που περιέχονται
στους φακέλους της Προσφοράς, στο πλαίσιο του παρόντος Διαγωνισμού, από το φυσικό
πρόσωπο το οποίο είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος Διαγωνιζομένου.
ΙΙ. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η αξιολόγηση της προσφοράς, η ενημέρωση των
συμμετεχόντων για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης, η ανάθεση του Αντικειμένου του
διαγωνισμού, η προστασία των δικαιωμάτων της ΟΣΥ και η εκπλήρωση των εκ του νόμου
υποχρεώσεων της. Τα δεδομένα ταυτοπροσωπίας και επικοινωνίας θα χρησιμοποιηθούν
από για την ενημέρωση του Διαγωνιζόμενου σχετικά με την αξιολόγηση του υποβληθέντος
Φακέλου Προσφοράς.
ΙΙΙ. Αποδέκτες των ανωτέρω υπό I παραγράφου δεδομένων στους οποίους κοινοποιούνται
είναι:
(α) Φορείς στους οποίους η ΟΣΥ ΑΕ αναθέτει την εκτέλεση συγκεκριμένων ενεργειών για
λογαριασμό της, δηλαδή οι Σύμβουλοι, τα υπηρεσιακά στελέχη 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 δικαστικής προστασίας των συμμετεχόντων στο Διαγωνισμό, σύμφωνα με το
νόμο.
IV. Τα δεδομένα της ανωτέρω υπό I παραγράφου θα τηρούνται για χρονικό διάστημα δέκα
(10) ετών από την λήξη της προθεσμίας υποβολής του Φακέλου Προσφοράς ή, αναφορικά
με τον Ανάδοχο, για χρονικό διάστημα δέκα (10) ετών από την λήξη ή λύση της Σύμβασης.
Μετά τη λήξη των ανωτέρω περιόδων, τα προσωπικά δεδομένα θα καταστρέφονται.
V. Το φυσικό πρόσωπο που είναι Νόμιμος Εκπρόσωπος του Διαγωνιζόμενου, μπορεί να
ασκεί κάθε νόμιμο δικαίωμά του σχετικά με τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα που το
αφορούν, απευθυνόμενο στην ΑΜ στα στοιχεία επικοινωνίας που αναφέρονται στην
Πρόσκληση.
VI. H ΟΣΥ θα λάβει 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.
VΙΙ.
Αφού ενημερώθηκα για τα ανωτέρω, παρέχω την ανεπιφύλακτη συγκατάθεσή μου
για την επεξεργασία των ανωτέρω δεδομένων μου προσωπικού χαρακτήρα για όλους τους
σκοπούς που αναφέρονται στην υπό ΙΙ παράγραφο του παρόντος.
Η ανωτέρω συγκατάθεσή μου ισχύει για κάθε εφεξής σχέση μου με την ΟΣΥ ΑΕ και
ειδικότερα στην περίπτωση που ανακηρυχθώ Ανάδοχος της σύμβασης.
(Τόπος) (Ημερομηνία)
(Υπογραφή-ες)
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ΄: ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ
ΡΗΤΡΑ ΑΚΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ [επισυνάπτεται στη σύμβαση]
Δηλώνω/ούμε ότι δεσμευόμαστε ότι σε όλα τα στάδια που προηγήθηκαν της κατακύρωσης
της σύμβασης δεν ενήργησα/ενεργήσαμε αθέμιτα, παράνομα ή καταχρηστικά και ότι θα
εξακολουθήσω/ουμε να ενεργώ/ούμε κατ’ αυτόν τον τρόπο κατά το στάδιο εκτέλεσης της
σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη αυτής.
Ειδικότερα ότι:
1) δεν διέθετα/διαθέταμε εσωτερική πληροφόρηση, πέραν των στοιχείων που περιήλθαν
στη γνώση και στην αντίληψη μου/μας μέσω των εγγράφων της σύμβασης και στο πλαίσιο
της συμμετοχής μου/μας στη διαδικασία σύναψης της σύμβασης και των προκαταρκτικών
διαβουλεύσεων στις οποίες συμμετείχα/με και έχουν δημοσιοποιηθεί.
2) δεν πραγματοποίησα/ήσαμε ενέργειες νόθευσης του ανταγωνισμού μέσω χειραγώγησης
των προσφορών, είτε ατομικώς είτε σε συνεργασία με τρίτους, κατά τα οριζόμενα στο δίκαιο
του ανταγωνισμού.
3) δεν διενήργησα/διενεργήσαμε ούτε θα διενεργήσω/ήσουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και
μετά τη λήξη της σύμβασης παράνομες πληρωμές για διευκολύνσεις, εξυπηρετήσεις ή
υπηρεσίες που αφορούν τη σύμβαση και τη διαδικασία ανάθεσης.
4) δεν πρόσφερα/προσφέραμε ούτε θα προσφέρω/ουμε πριν, κατά τη διάρκεια ή και μετά
τη λήξη της σύμβασης, άμεσα ή έμμεσα, οποιαδήποτε υλική εύνοια, δώρο ή αντάλλαγμα σε
υπαλλήλους ή μέλη συλλογικών οργάνων της αναθέτουσας αρχής, καθώς και συζύγους και
συγγενείς εξ αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε
έως και τέταρτου βαθμού ή συνεργάτες αυτών ούτε χρησιμοποίησα/χρησιμοποιήσαμε ή θα
χρησιμοποιήσω/χρησιμοποιήσουμε τρίτα πρόσωπα, για να διοχετεύσουν χρηματικά ποσά
στα προαναφερόμενα πρόσωπα.
5) δεν θα επιχειρήσω/ουμε να επηρεάσω/ουμε με αθέμιτο τρόπο τη διαδικασία λήψης
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής, ούτε θα παράσχω-ουμε παραπλανητικές πληροφορίες
οι οποίες ενδέχεται να επηρεάσουν ουσιωδώς τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής καθ’
όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης της σύμβασης αλλά και μετά τη λήξη της,
6) δεν έχω/ουμε προβεί ούτε θα προβώ/ούμε, άμεσα (ο ίδιος) ή έμμεσα (μέσω τρίτων
προσώπων), σε οποιαδήποτε πράξη ή παράλειψη [εναλλακτικά: ότι δεν έχω-ουμε εμπλακεί
και δεν θα εμπλακώ-ουμε σε οποιαδήποτε παράτυπη, ανέντιμη ή απατηλή συμπεριφορά
(πράξη ή παράλειψη)] που έχει ως στόχο την παραπλάνηση [/εξαπάτηση] οποιουδήποτε
προσώπου ή οργάνου της αναθέτουσας αρχής εμπλεκομένου σε οποιαδήποτε διαδικασία
σχετική με την εκτέλεση της σύμβασης (όπως ενδεικτικά στις διαδικασίες παρακολούθησης
και παραλαβής), την απόκρυψη πληροφοριών από αυτό, τον εξαναγκασμό αυτού σε ή/και
την αθέμιτη απόσπαση από αυτό ρητής ή σιωπηρής συγκατάθεσης στην παραβίαση ή
παράκαμψη νομίμων ή συμβατικών υποχρεώσεων που σχετίζονται με την εκτέλεση της
σύμβασης, ή τυχόν έγκρισης, θετικής γνώμης ή απόφασης παραλαβής (μέρους ή όλου) του
συμβατικού αντικείμενου ή/και καταβολής (μέρους ή όλου) του συμβατικού τιμήματος,
7) ότι θα απέχω/ουμε από οποιαδήποτε εν γένει συμπεριφορά που συνιστά σοβαρό
επαγγελματικό παράπτωμα και θα μπορούσε να θέσει εν αμφιβόλω την ακεραιότητά μουμας,
8) ότι θα δηλώσω/ουμε στην αναθέτουσα αρχή, αμελλητί με την περιέλευση σε γνώση
μου/μας, οποιαδήποτε κατάσταση (ακόμη και ενδεχόμενη) σύγκρουσης συμφερόντων
(προσωπικών, οικογενειακών, οικονομικών, πολιτικών ή άλλων κοινών συμφερόντων,
συμπεριλαμβανομένων και αντικρουόμενων επαγγελματικών συμφερόντων) μεταξύ των
νομίμων ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων μου-μας, υπαλλήλων ή συνεργατών μου-μας
που χρησιμοποιούνται για την εκτέλεση της σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των

71

υπεργολάβων μου) με μέλη του προσωπικού της αναθέτουσας αρχής που εμπλέκονται καθ’
οιονδήποτε τρόπο στη διαδικασία εκτέλεσης της σύμβασης ή/και μπορούν να επηρεάσουν
την έκβαση και τις αποφάσεις της αναθέτουσας αρχής περί την εκτέλεσή της,
συμπεριλαμβανομένων των μελών των αποφαινόμενων ή/και γνωμοδοτικών οργάνων
αυτής, ή/και των μελών των οργάνων διοίκησής της ή/και των συζύγων και συγγενών εξ
αίματος ή εξ αγχιστείας, κατ’ ευθεία μεν γραμμή απεριορίστως, εκ πλαγίου δε έως και
τετάρτου βαθμού των παραπάνω προσώπων, οποτεδήποτε και εάν η κατάσταση αυτή
σύγκρουσης συμφερόντων προκύψει κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης και μέχρι
τη λήξη της.
9) [Σε περίπτωση χρησιμοποίησης υπεργολάβου]
Ο υπεργολάβος …………….. έλαβα γνώση της παρούσας ρήτρας ακεραιότητας και
ευθύνομαι/ευθυνόμαστε για την τήρηση και από αυτόν απασών των υποχρεώσεων που
περιλαμβάνονται σε αυτή.
Υπογραφή/Σφραγίδα
Ο/η ……. (σε περίπτωση φυσικού προσώπου/ ατομικής επιχείρησης) ή το νομικό
πρόσωπο...........με την επωνυμία ………….και με το διακριτικό τίτλο «..........................», που
εδρεύει ...................................... (. ΑΦΜ:....................., ΔΟΥ: ................., Τ.Κ. ....................,
νομίμως εκπροσωπούμενο (μόνο για νομικά πρόσωπα) από τον .........................................
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ΄: ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
α/α
2.2.3.1

2.2.3.2

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Λόγοι που σχετίζονται με ποινικές καταδίκες για τα
Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή, ελλείψει αυτού, ισοδύναμο έγγραφο που
αδικήματα:
εκδίδεται από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή του κράτους-μέλους ή της
Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση
χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
Ενεργητική δωροδοκία κατά το ελληνικό δίκαιο και το
φορέας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή του.
δίκαιο του οικονομικού φορέα
Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
Απάτη εις βάρος των οικονομικών συμφερόντων
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.1:
της Ένωσης
α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν
Τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με
καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
τρομοκρατικές δραστηριότητες
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη
Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
Παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ο οικονομικός φορέας δεν έχει ανεκπλήρωτες
Α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
υποχρεώσεις όσον αφορά την καταβολή φόρων, τόσο
κράτους- μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
στη χώρα στην οποία είναι εγκατεστημένος όσο και
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις
στην Ελλάδα, εάν είναι άλλο από τη χώρα εγκατάστασης περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2. : α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής
ότι δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν
καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
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α/α

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς:
Φορολογική Ενημερότητα, άλλως, στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής
που εκδίδεται από την Α.Α.Δ.Ε., που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής
της ή, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει
εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή της.
Ο οικονομικός φορέας έχει ανεκπλήρωτες υποχρεώσεις
όσον αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, τόσο στη χώρα στην οποία είναι
εγκατεστημένος όσο και στο κράτος μέλος της
αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα φορέα, εάν είναι
άλλο από τη χώρα εγκατάστασης;

Β) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου
κράτους μέλους ή χώρας. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει
τέτοιου είδους έγγραφο ή πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις της παρ. 2.2.3.2: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι
δεν εκδίδεται ή ότι δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται
διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Για τους ημεδαπούς οικονομικούς φορείς: Ασφαλιστική Ενημερότητα άλλως,
στην περίπτωση οφειλής, βεβαίωση οφειλής που εκδίδεται από τον e-ΕΦΚΑ,
που να είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής της, ή στην περίπτωση που δεν
αναφέρεται σε αυτή χρόνος ισχύος, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν
από την υποβολή της (και οποιοδήποτε άλλου ασφαλιστικού φορέα στον οποίο
τυχόν υπάγεται)
Γ) Υπεύθυνη δήλωση αναφορικά με τους οργανισμούς κοινωνικής ασφάλισης
στους οποίους οφείλει να καταβάλει εισφορές (στην περίπτωση που ο
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2.2.3.4.α

2.2.3.4.β

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
προσωρινός ανάδοχος έχει την εγκατάστασή του στην Ελλάδα αφορά
Οργανισμούς κύριας και επικουρικής ασφάλισης. Η δήλωση απαιτείται μόνο
στην περίπτωση που δεν υπάγεται αποκλειστικά στον e-ΕΦΚΑ)
Δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι δεν έχει εκδοθεί δικαστική ή διοικητική απόφαση με
τελεσίδικη και δεσμευτική ισχύ για την αθέτηση των υποχρεώσεών του όσον
αφορά στην καταβολή φόρων ή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης.
Αθέτηση των υποχρεώσεων που απορρέουν από
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
διατάξεις της περιβαλλοντικής, κοινωνικοασφαλιστικής αθετήσει τις υποχρεώσεις του στους τομείς της περιβαλλοντικής,
και εργατικής νομοθεσίας
κοινωνικοασφαλιστικής και εργατικής νομοθεσίας
Καταστάσεις οικονομικής αφερεγγυότητας:
Πιστοποιητικό που εκδίδεται από την αρμόδια αρχή του οικείου κράτους Πτώχευση
μέλους ή χώρας, που να έχει εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή
Υπαγωγή σε πτωχευτικό συμβιβασμό ή ειδική
του. Αν το κράτος-μέλος ή η εν λόγω χώρα δεν εκδίδει τέτοιου είδους έγγραφο ή
εκκαθάριση
πιστοποιητικό ή όπου αυτό δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις της παρ.
Αναγκαστική διαχείριση από δικαστήριο ή εκκαθαριστή 2.2.3.4.β: α) επίσημη δήλωση αρμόδιας δημόσιας αρχής ότι δεν εκδίδεται ή ότι
Υπαγωγή σε Διαδικασία εξυγίανσης
δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις (μόνο εάν δεν καθίσταται διαθέσιμη
μέσω του επιγραμμικού αποθετηρίου πιστοποιητικών (e-Certis)) και β) ένορκη
βεβαίωση ή, στα κράτη-μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη
βεβαίωση, υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας
δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού
ή εμπορικού οργανισμού του κράτους-μέλους ή της χώρας καταγωγής ή της
χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός φορέας.
Ιδίως οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα
προσκομίζουν:
α) Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας από το αρμόδιο
Πρωτοδικείο, από το οποίο προκύπτει ότι δεν τελούν υπό πτώχευση,
πτωχευτικό συμβιβασμό ή υπό αναγκαστική διαχείριση ή δικαστική εκκαθάριση
ή ότι δεν έχουν υπαχθεί σε διαδικασία εξυγίανσης,
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2.2.3.4.γ

2.2.3.4.δ

2.2.3.4.ε

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
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.
β) 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.
Προκειμένου για τα σωματεία και τους συνεταιρισμούς, το Ενιαίο
Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας εκδίδεται για τα σωματεία από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο, και για τους συνεταιρισμούς για το χρονικό διάστημα
έως τις 31.12.2019 από το Ειρηνοδικείο και μετά την παραπάνω ημερομηνία
από το Γ.Ε.Μ.Η..
Στην περίπτωση οικονομικών φορέων του χρηματοπιστωτικού τομέα η παρούσα
παράγραφος διαμορφώνεται αναλόγως για τις καταστάσεις ειδικής
εκκαθάρισης που επιβάλλονται με αποφάσεις των αρμοδίων αρχών.
Αναστολή επιχειρηματικών δραστηριοτήτων
γ) 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.
Συμφωνίες με άλλους οικονομικούς φορείς με στόχο τη Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
στρέβλωση του ανταγωνισμού
συνάψει συμφωνίες με στόχο τη στρέβλωση του ανταγωνισμού, άλλως, ότι
τυγχάνει στη περίπτωσή του εφαρμογής η περίπτωση β. της παρ. 3 του άρθρου
44 του ν. 3959/2011 (Α΄ 93), και δεν έχει υποπέσει σε επανάληψη της
παράβασης
Σύγκρουση συμφερόντων λόγω της συμμετοχής του στη Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν γνωρίζει
διαδικασία σύναψης σύμβασης
την ύπαρξη τυχόν κατάστασης σύγκρουσης συμφερόντων λόγω της συμμετοχής
του στη διαδικασία σύναψης σύμβασης
Παροχή συμβουλών ή εμπλοκή στην προετοιμασία της
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας, ή
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης
επιχείρηση συνδεδεμένη με αυτόν, δεν έχει παράσχει συμβουλές στην
αναθέτουσα αρχή ή δεν έχει με άλλο τρόπο εμπλακεί στην προετοιμασία της
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2.2.3.4.στ

2.2.3.4.ζ
και η

2.2.3.4.θ

2.2.4

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
διαδικασίας σύναψης της σύμβασης [άλλως, σε περίπτωση προηγούμενης
εμπλοκής, αυτή δηλώνεται ως πραγματικό γεγονός]
Πρόωρη καταγγελία, αποζημιώσεις ή άλλες παρόμοιες
Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας δεν έχει
κυρώσεις από προηγούμενη σύμβαση
υποστεί πρόωρη καταγγελία προηγούμενης δημόσιας σύμβασης ή
προηγούμενης σύμβασης με αναθέτοντα φορέα ή προηγούμενης σύμβασης
παραχώρησης, ή επιβολή αποζημιώσεων ή άλλων παρόμοιων κυρώσεων σε
σχέση με προηγούμενη σύμβαση.
Σοβαρές απατηλές δηλώσεις, απόκρυψη πληροφοριών, Υπεύθυνη δήλωση στην οποία δηλώνεται ότι ο οικονομικός φορέας: α) δεν έχει
ανικανότητα υποβολής δικαιολογητικών, απόπειρα
κριθεί ένοχος σοβαρών απατηλών δηλώσεων κατά την παροχή των
επηρεασμού, με αθέμιτο τρόπο, της διαδικασίας λήψης πληροφοριών που απαιτούνται για την εξακρίβωση της απουσίας των λόγων
αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή απόκτησης
αποκλεισμού ή την πλήρωση των κριτηρίων επιλογής, β) δεν έχει αποκρύψει τις
εμπιστευτικών πληροφοριών.
πληροφορίες αυτές, γ) ήταν σε θέση να υποβάλει, χωρίς καθυστέρηση, τα
δικαιολογητικά που απαιτούνται από την αναθέτουσα αρχή ή τον αναθέτοντα
φορέα, και δ) δεν έχει επιχειρήσει να επηρεάσει με αθέμιτο τρόπο τη
διαδικασία λήψης αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής ή του αναθέτοντα
φορέα, να αποκτήσει εμπιστευτικές πληροφορίες που ενδέχεται να του
αποφέρουν αθέμιτο πλεονέκτημα στη διαδικασία σύναψης σύμβασης ή να
παράσχει παραπλανητικές πληροφορίες που ενδέχεται να επηρεάσουν
ουσιωδώς τις αποφάσεις που αφορούν τον αποκλεισμό, την επιλογή ή την
ανάθεση
Ένοχος σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος
Υπεύθυνη δήλωση ότι: α) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό
παράπτωμα και β) δεν έχει επιβληθεί σε βάρος του πειθαρχική ποινή ή άλλους
είδους κύρωση στο πλαίσιο του επαγγέλματός του από αρμόδια εποπτική
αρχή/φορέα με πειθαρχικές-κυρωτικές αρμοδιότητες.
Εγγραφή στο σχετικό επαγγελματικό μητρώο
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο επαγγελματικό μητρώο, το οποίο να έχει
εκδοθεί έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
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2.2.5.α

2.2.5.β

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Εγγραφή στο σχετικό εμπορικό μητρώο
Πιστοποιητικό εγγραφής στο οικείο εμπορικό μητρώο, το οποίο να έχει εκδοθεί
έως τριάντα (30) εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή του, εκτός αν,
σύμφωνα με τις ειδικότερες διατάξεις αυτών, φέρει συγκεκριμένο χρόνο ισχύος.
Για τους οικονομικούς φορείς που είναι εγκατεστημένοι στην Ελλάδα γίνεται
αποδεκτό και πιστοποιητικό που εκδίδεται από την οικεία υπηρεσία του
Γ.Ε.Μ.Η. των Επιμελητηρίων (Εμπορικό, Βιομηχανικό ή Βιοτεχνικό Επιμελητήριο)
Στην περίπτωση που χώρα δεν τηρεί τέτοιο μητρώο, το έγγραφο ή το
πιστοποιητικό μπορεί να αντικαθίσταται από ένορκη βεβαίωση ή, στα κράτη μέλη ή στις χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση, από υπεύθυνη
δήλωση του ενδιαφερομένου ενώπιον αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής
αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού ή εμπορικού
οργανισμού της χώρας καταγωγής ή της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο
οικονομικός φορέας ότι δεν τηρείται τέτοιο μητρώο και ότι ασκεί τη
δραστηριότητα που απαιτείται για την εκτέλεση του αντικειμένου της υπό
ανάθεση σύμβασης
(“Ολικός”) Ετήσιος κύκλος εργασιών
Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών, των τριών (3) τελευταίων ετών στις
Ο (“ολικός”) ετήσιος κύκλος εργασιών του οικονομικού
περιπτώσεις όπου η δημοσίευσή τους είναι υποχρεωτική σύμφωνα με την περί
φορέα για τον αριθμό οικονομικών ετών που
εταιρειών νομοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστημένος ο οικονομικός
απαιτούνται βάσει της σχετικής
φορέας . Σε περίπτωση που σύμφωνα με την νομοθεσία ο οικονομικός φορέας
προκήρυξης/γνωστοποίησης ή των εγγράφων της
δεν υποχρεούται σε δημοσίευση ισολογισμού, τότε θα πρέπει να υποβάλλει
διαδικασίας σύναψης σύμβασης
υπεύθυνη δήλωση για τον κύκλο εργασιών συνοδευόμενη από τα σχετικά
επίσημα στοιχεία που υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος,
Μέσος ετήσιος κύκλος εργασιών για τον αριθμό ετών
δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.). Ομοίως σε περίπτωση που δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί
που απαιτούνται βάσει της σχετικής Διακήρυξης
η δημοσίευση του ισολογισμού του τελευταίου οικονομικού έτους υποβάλλεται
υπεύθυνη δήλωση συνοδευόμενη από τα σχετικά επίσημα στοιχεία που
υπάρχουν ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.) για
το έτος αυτό.
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2.2.6.

Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
Επιχειρήσεις που λειτουργούν ή ασκούν επιχειρηματική δραστηριότητα για
χρονικό διάστημα που δεν επιτρέπει την έκδοση κατά νόμο τριών ισολογισμών,
υποβάλλουν τους ισολογισμούς που έχουν εκδοθεί και τα σχετικά επίσημα
στοιχεία που υπάρχουν κατά το διάστημα αυτό ( π.χ. δηλώσεις φορολογίας
εισοδήματος, δηλώσεις Φ.Π.Α. κ.λ.π.).
Για τις συμβάσεις υπηρεσιών: κυριότερες υπηρεσίες του
είδους που έχει προσδιοριστεί κατά τη διάρκεια της
περιόδου αναφοράς

α) Κατάλογο των κυριότερων υπηρεσιών που παρασχέθηκαν και ο οποίος θα
περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία εμπειρίας:
Αναλυτικότερα:
(i) Τα στοιχεία εμπειρίας θα περιλαμβάνονται σε πίνακα και θα είναι τα κάτωθι:
α. Τίτλος της σύμβασης – Τοποθεσία.
β. Ονομασία Αναδόχου (Μεμονωμένη επιχείρηση ή Κοινοπραξία) της σύμβασης.
γ. Επιμερισμός των υπηρεσιών κάθε επιχείρησης, στην σύμβαση (Ποσοστό και
είδος συμμετοχής σε περίπτωση ένωσης ή κοινοπραξίας).
δ. Εργοδότης (αποδέκτης).
ε. Ημερομηνίες έναρξης - περαίωσης της σύμβασης (εφόσον έχει περαιωθεί),
διάρκεια της σύμβασης.
στ. Τελική αξία της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α.
η. Εκτελεσμένη Αξία της σύμβασης χωρίς ΦΠΑ
θ. Σύντομη περιγραφή του αντικειμένου της σύμβασης από την οποία θα
προκύπτει ότι καλύπτει τις απαιτήσεις της διακήρυξης.
(ii) Ο πίνακας αυτός συνοδεύεται, εάν μεν ο αποδέκτης είναι αναθέτουσα αρχή,
από συμβάσεις και πιστοποιητικά ορθής εκτέλεσης αυτών που έχουν εκδοθεί ή
θεωρηθεί από την αρμόδια αρχή, στα οποία περιγράφεται οι παρεχόμενη
υπηρεσία και θα αναφέρεται ο χρόνος υλοποίησης της και θα βεβαιώνεται ότι
αυτή εκτελέστηκε έντεχνα και εντός των εγκεκριμένων χρονοδιαγραμμάτων και
εάν δε ο αποδέκτης είναι ιδιωτικός φορέας, με αντίστοιχη δήλωση του
αποδέκτη. Εφόσον δεν είναι δυνατή η προσκόμιση των παραπάνω,
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Αποδεικτικά μέσα-Υπηρεσίες (2.2.8.2)
Λόγος αποκλεισμού-Κριτήριο ποιοτικής επιλογής
Δικαιολογητικό
προσκομίζεται υπεύθυνη δήλωση του οικονομικού φορέα, στην οποία θα
αναφέρεται ο λόγος για τον οποίο δεν κατέστη εφικτή η προσκόμιση των
παραπάνω δικαιολογητικών και η οποία θα συνοδεύεται από αντίγραφο του
τιμολογίου και, εφόσον υφίσταται, της σχετικής σύμβασης.
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