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Θέμα: «Διόρθωση διευκρίνισης σε

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων

τετράμηνης παράτασης»

Σχετικά: 1. Το με αρ. 103074/6920/04-08

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

 

 Σε συνέχεια του ανωτέρω υπ΄ αριθμ. 

οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, δόθηκε απάντηση, 

χωρίς να έχει γίνει πλήρως κατανοητό. Κατόπιν της τηλεφ

παρανοήσεις, σας διευκρινίζουμε ότι: 

 

1. Η δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 78 Ν 4412/2016) αφορά στις προϋποθέσεις της 

οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής & 

προϋπόθεση της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία πρέπει να 

συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντα

 

2. Η Ειδική Άδεια Οδήγησης αποτελεί κριτήριο επιλογής για την απόδειξη καταλληλότητα

δραστηριότητας του συμμετέχοντος (παρ. 2.2.4 της διακήρυξης), συνεπώς πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του 

συμμετέχοντος, και δεν μπορεί να αποτελεί 

απαντήσαμε. 

 

3. Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) 

ίδιοι εκτελούν τη μεταφορά και σε περίπτωση που απασχολούν οδηγούς

άδειας Οδήγησης. Αν δηλαδή ο συμμετέχων είναι ταυτόχρονα και οδηγός επιβάλλεται η κατοχή της ειδικής άδειας. 

Εάν ο συμμετέχων δεν είναι και οδηγός, τότε απαιτείται η κατοχή της ειδικής άδειας 
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όρθωση διευκρίνισης σε αίτημα υποψήφιου αναδόχου, αναφορικά με τον Ανοιχτό Διεθνή 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

χωρικής Αρμοδιότητας Π.Ε. Ιωαννίνων, για το σχολικό έτος 2020 - 2021 (έως 31

παράτασης», της με αριθμ. πρωτ. 88398/6106/08-07-2020 Διακήρυξης και υπό Α/Α 

Συστήματος Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: 85116 

08-2020 έγγραφό μας. 

Το από 29/07/2020 15:18:07, υποβληθέν στο Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ., μήνυμα του κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ

υπ΄ αριθμ. 1. σχετικού και αναφορικά με την απάντηση στο 

οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, δόθηκε απάντηση, 

χωρίς να έχει γίνει πλήρως κατανοητό. Κατόπιν της τηλεφωνικής μας επικοινωνίας, κατά την οποία ξεκαθαρίστηκ

δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 78 Ν 4412/2016) αφορά στις προϋποθέσεις της 

οικονομικής & χρηματοοικονομικής επάρκειας και τεχνικής & επαγγελματικής ικανότητας, όχι όμως και στην 

προϋπόθεση της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία πρέπει να 

συντρέχει στο πρόσωπο του προσφέροντα (στήριξη στην ικανότητα τρίτων σελ 22. της διακήρυξης)

Οδήγησης αποτελεί κριτήριο επιλογής για την απόδειξη καταλληλότητα

(παρ. 2.2.4 της διακήρυξης), συνεπώς πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του 

συμμετέχοντος, και δεν μπορεί να αποτελεί αντικείμενο στήριξης σε τρίτους, όπως 

Τα φυσικά πρόσωπα (ατομικές επιχειρήσεις) απαιτείται να είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας Οδήγησης 

και σε περίπτωση που απασχολούν οδηγούς και αυτοί να είναι κάτοχοι της Ειδικής 

Αν δηλαδή ο συμμετέχων είναι ταυτόχρονα και οδηγός επιβάλλεται η κατοχή της ειδικής άδειας. 

Εάν ο συμμετέχων δεν είναι και οδηγός, τότε απαιτείται η κατοχή της ειδικής άδειας μόνο 

 

Ο Αναπλ

                                                                                                                      Δ/νσης Οικονομικού
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αναφορικά με τον Ανοιχτό Διεθνή 

Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό Επιλογής Αναδόχου για την παροχή υπηρεσιών μεταφοράς μαθητών, 

(έως 31-08-2021), με δικαίωμα 

Διακήρυξης και υπό Α/Α 

μήνυμα του κ. ΠΑΤΣΙΟΥΡΑ ΙΩΑΝΝΗ 

την απάντηση στο υπ΄ αριθμ. 2 σχετικό, 

οφείλουμε να σας αναφέρουμε ότι στην προσπάθειά μας να απαντήσουμε στο ερώτημά σας, δόθηκε απάντηση, 

ωνικής μας επικοινωνίας, κατά την οποία ξεκαθαρίστηκαν 

δυνατότητα στήριξης στις ικανότητες άλλων φορέων (άρθρο 78 Ν 4412/2016) αφορά στις προϋποθέσεις της 

επαγγελματικής ικανότητας, όχι όμως και στην 

προϋπόθεση της καταλληλότητας για την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, η οποία πρέπει να 

(στήριξη στην ικανότητα τρίτων σελ 22. της διακήρυξης). 

Οδήγησης αποτελεί κριτήριο επιλογής για την απόδειξη καταλληλότητας της επαγγελματικής 

(παρ. 2.2.4 της διακήρυξης), συνεπώς πρέπει να συντρέχει στο πρόσωπο του 

σε τρίτους, όπως εκ παραδρομής σας 

να είναι κάτοχοι Ειδικής Άδειας Οδήγησης εφόσον οι 

αυτοί να είναι κάτοχοι της Ειδικής 

Αν δηλαδή ο συμμετέχων είναι ταυτόχρονα και οδηγός επιβάλλεται η κατοχή της ειδικής άδειας. 

μόνο από τον οδηγό. 

Ο Αναπληρωτής Προϊστάμενος 

Δ/νσης Οικονομικού 

Δημήτριος Κλούμπας 

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΤΑΧΙ ΚΟΝΙΤΣΑΣ 

2.   ΠΑΤΣΙΟΥΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΥΠΟΨΗΦΙΟ 

ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ 

ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 
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