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Θέμα : «Διευκρινίσεις - Απαντήσεις αιτ

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων 

2021) με δικαίωμα τετράμηνης 

2020 και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.

Σχετικά: 1. Τα από 27/07/2020 10

11:15:09, υποβληθέντα στο ΕΣΗΔΗΣ μηνύματα της 

               2. Το από 29/07/2020 15:18:07 

 

Α. ΑΙΤΗΜΑΤΑ ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ

1
ο
  ΑΙΤΗΜΑ 27/07/2020 10:58:51  

 Το έγγραφο ΕΕΕΣ όσον αφορά την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ πρέπει να το κάνει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος ή και όλα τα μέλη 

της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ?  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Το ΕΕΕΣ πρέπει να υποβάλλεται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή 

μέλους. 

 

2
ο
  ΑΙΤΗΜΑ 29/07/2020 16:43:40  

 1.Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα πρέπει να αφορά για είσπραξη χρημάτων η έκδοσή της ή κάτι άλλο? 

2. Επιπλέον όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα. Αφορά την έκδοση από το Φορέα προσωπικής ασφάλισης 

του εκάστοτε οικονομικού φορέα και επιπλέον από τον ΕΦΚΑ όσον αφορά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας 

για τυχόν απασχολούμενο προσωπικό ? 

3. Σε περίπτωση που ένα όχημα είναι πρόσφατα και το ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ αλλά στο όνομα του προκατόχου του 

αυτοκινήτου και μέχρι να λήξει η ισχύς του δεν αλλάζει. Υπάρχει πρόβλημα όταν και εφόσον ζητηθούν στο στάδιο 

των δικαιολογητικών κατακύρωσης?  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

1.Τόσο η φορολογική όσο και οι ασφαλιστικές ενημερότητες 

συνεπώς η έκδοσή τους γίνεται για αυτό το λόγο. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες  απαιτούνται από 

όλα τα μέλη της κοινοπραξίας.   

Σελίδα 1 από 2 

                                  Ιωάννινα, 4 Αυγούστου 2020

                     Αριθ. Πρωτ.: οικ. 103075/6920

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  

ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 

   

 

Απαντήσεις αιτημάτων υποψήφιων αναδόχων αναφορικά με τον Ανοιχτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

μαθητών, χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων για το σχολικό έτος

τετράμηνης  παράτασης» της με αριθμ. Διακήρυξης 

και υπό Α/Α Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 85116 

27/07/2020 10:58:51, 29/07/2020 16:43:40, 31/07/2020 11:06:22

τα στο ΕΣΗΔΗΣ μηνύματα της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ

:18:07 υποβληθέν στο ΕΣΗΔΗΣ μήνυμα του κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ
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Το ΕΕΕΣ πρέπει να υποβάλλεται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή 

1.Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα πρέπει να αφορά για είσπραξη χρημάτων η έκδοσή της ή κάτι άλλο? 

2. Επιπλέον όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα. Αφορά την έκδοση από το Φορέα προσωπικής ασφάλισης 

ύ φορέα και επιπλέον από τον ΕΦΚΑ όσον αφορά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας 

για τυχόν απασχολούμενο προσωπικό ?  

3. Σε περίπτωση που ένα όχημα είναι πρόσφατα και το ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ αλλά στο όνομα του προκατόχου του 

ισχύς του δεν αλλάζει. Υπάρχει πρόβλημα όταν και εφόσον ζητηθούν στο στάδιο 

Τόσο η φορολογική όσο και οι ασφαλιστικές ενημερότητες αφορούν συμμετοχή σε διαγωνιστική διαδικασία

συνεπώς η έκδοσή τους γίνεται για αυτό το λόγο. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες  απαιτούνται από 
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Αυγούστου 2020 
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αναφορικά με τον Ανοιχτό 

Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς 

ος 2020 - 2021, (έως 31-08-

ριθμ. Διακήρυξης 88398/6106/08-07-

:43:40, 31/07/2020 11:06:22 και 31/07/2020 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΤΑΧΙ  ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

υποβληθέν στο ΕΣΗΔΗΣ μήνυμα του κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 

Το έγγραφο ΕΕΕΣ όσον αφορά την ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ πρέπει να το κάνει μόνο ο νόμιμος εκπρόσωπος ή και όλα τα μέλη 

Το ΕΕΕΣ πρέπει να υποβάλλεται για κάθε μέλος της κοινοπραξίας και να φέρει την ψηφιακή υπογραφή έκαστου 

1.Όσον αφορά τη φορολογική ενημερότητα πρέπει να αφορά για είσπραξη χρημάτων η έκδοσή της ή κάτι άλλο?  

2. Επιπλέον όσον αφορά την ασφαλιστική ενημερότητα. Αφορά την έκδοση από το Φορέα προσωπικής ασφάλισης 

ύ φορέα και επιπλέον από τον ΕΦΚΑ όσον αφορά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας 

3. Σε περίπτωση που ένα όχημα είναι πρόσφατα και το ΚΤΕΟ είναι σε ισχύ αλλά στο όνομα του προκατόχου του 

ισχύς του δεν αλλάζει. Υπάρχει πρόβλημα όταν και εφόσον ζητηθούν στο στάδιο 

σε διαγωνιστική διαδικασία και 

συνεπώς η έκδοσή τους γίνεται για αυτό το λόγο. Φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερότητες  απαιτούνται από 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

2.   ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΜΑΘΗΤΩΝ 



Σελίδα 2 από 2 

 

2. Απαιτούνται  ασφαλιστικές ενημερότητες και από ΕΦΚΑ ΟΑΕΕ (προσωπική ασφάλιση έκαστου οικονομικού 

φορέα)  και ΕΦΚΑ ΙΚΑ  (για το απασχολούμενο προσωπικό). 

3. Δεν υπάρχει πρόβλημα, το φύλλο τεχνικού ελέγχου, στο οποίο αναγράφεται ο αριθμός κυκλοφορίας του 

οχήματος,  πρέπει να είναι σε ισχύ  για να διασφαλίζεται η έγκαιρη και ασφαλής μεταφορά των μαθητών. 

 

 

3
ο
  ΑΙΤΗΜΑ 31/07/2020 11:06:22  

 Όσον αφορά την έκδοση ασφαλιστικής ενημερότητας που εκδίδεται από ΕΦΚΑ (όσον αφορά την απασχόληση 

εργαζομένων).  

Εκδίδεται με αιτιολογία «Για είσπραξη εκκαθαρισμένων απαιτήσεων» ή για άλλο σκοπό? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η έκδοση αφορά συμμετοχή σε διαγωνισμό, όπως αναφέρουμε και ανωτέρω. 

 

4
ο
  ΑΙΤΗΜΑ 31/07/2020 11:15:09  

 Για τη συμπλήρωση του ΕΕΕΣ, η ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ , στο ΜΕΡΟΣ ΙΙ, στην ερώτηση «Ο οικονομικός φορέας συμμετέχει 

στη διαδικασία σύναψης σύμβασης από κοινού με άλλους?», όσον αφορά την Κοινοπραξία πρέπει να απαντήσει 

θετικά λαμβάνοντας υπόψη ότι αποτελείται από διάφορα μέλη που συνεργάζονται ? 

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ  

Κάθε Οικονομικός φορέας, μέλος της κοινοπραξίας θα πρέπει να απαντήσει Θετικά. 

 

Β. ΑΙΤΗΜΑ ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 

1
ο
 ΑΙΤΗΜΑ 29/07/2020 15:18:07 

 Θέλω να συμμετέχω στο διαγωνισμό ως ατομική  επιχείρηση  που έχω στην ιδιοκτησία μου ΕΔΧ Ταξί.  

Εγώ ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης και του ταξί δε διαθέτω Ειδική Άδεια Οδήγησης.  

Το δρομολόγιο θα  το εκτελέσει οδηγός που διαθέτει  Ειδική Άδεια Οδήγησης και είναι συγγενικό μου  πρόσωπο. 

Παρακαλώ πείτε μου αν είναι εντάξει να συμμετέχω στο διαγωνισμό με την ειδική άδεια οδήγησης του οδηγού που 

θα δηλώσω και αν καλύπτω τα κριτήρια επιλεξιμότητας?  

Κυρίως σε σχέση  με την απόδειξη της απαίτησης της παραγράφου 2.2.4.1 (απόδειξη καταλληλότητας για την 

άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας).  

Δεν είμαι εγγεγραμμένος σε Επιμελητήριο.  

Χρειάζεται να κάνω κάτι ιδιαίτερο για τη νόμιμη συμμετοχή μου στο διαγωνισμό?  

 

ΑΠΑΝΤΗΣΗ 

Η Ειδική Άδεια Οδήγησης αποτελεί κριτήριο επιλογής (απόδειξη καταλληλότητας, -τεχνική και επαγγελματική 

ικανότητα) και μπορείτε να στηρίζεστε στις ικανότητες άλλων φορέων, αρκεί στην περίπτωση αυτή να υποβάλλετε 

εκτός από το δικό σας ΕΕΕΣ και  το ΕΕΕΣ του τρίτου στην ικανότητα του οποίου στηρίζεστε και ότι προβλέπεται στη 

διακήρυξη για τους τρίτους. Επομένως καλύπτετε τα κριτήρια επιλογής και θα απαντήσετε θετικά. 

Εφόσον είστε ατομική επιχείρηση δεν  απαιτείται εγγραφή στο Επιμελητήριο. 

 

 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

                                                                                                          Δ/νσης Οικονομικού  

 

 

                                                                                                           Δημήτριος Κλούμπας 
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