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Διεφκυνςθ Οικονομικοφ-Δθμοςιονομικοφ
Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν

ΘΕΜΑ: «Διαβίβαςθ τθσ υπ’ αρικμ. 225/2021 Απόφαςθσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ».
ΧΕΣ.: Τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:50081/3169/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν.

Σασ διαβιβάηουμε τθν υπ’ αρικμ. 225/2021 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Α) Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων διενζργειασ τθσ 5θσ Πρόςκλθςθσ
Υποβολισ Οικονομικϊν Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33
του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν
Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ
Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ
μζχρι του ποςοφ των 42.657,24€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των
δικαιωμάτων προαίρεςθσ για αναπροςαρμογι του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ
2%,) και με κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο. Β) Συγκρότθςθ τθσ επιτροπισ
αξιολόγθςθσ», για δικζσ ςασ ενζργειεσ.

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Λάμπροσ Δθμθτρογιάννθσ
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ΑΠΟΠΑΜΑ ΕΚ ΣΟΤ ΑΡΙΘΜ. 11/2021 ΠΡΑΚΣΙΚΟΤ
ΣΑΚΣΙΚΗ ΤΝΕΔΡΙΑΕΩ (ΜΕΩ ΣΗΛΕΔΙΑΚΕΨΗ) ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
Στθν Πάτρα, ςιμερα τθν 1θ Μαρτίου θμζρα Δευτζρα και ϊρα 13.00 πραγματοποιικθκε μζςω
τθλεδιάςκεψθσ τακτικι ςυνεδρίαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
φςτερα από τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:52139/321/25-02-2021 πρόςκλθςθ του Προζδρου τθσ, θ οποία
εκδόκθκε νομότυπα και δόκθκε ςε όλα τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Επιτροπισ. Στθν
ςυνεδρίαςθ ςυμμετείχαν επί του ςυνόλου ζντεκα (11) μελϊν τα παρακάτω μζλθ:
1.

Δθμθτρογιάννθσ Λάμπροσ – Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, ο οποίοσ προιδρευςε

λόγω δικαιολογθμζνθσ απουςίασ του κ. Σακελλαρόπουλου Παναγιϊτθ – Προζδρου τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ
2.

Κατςουγκράκθσ Νικόλαοσ – τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

3.

Νικολακόπουλοσ Δθμιτριοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

4.

Φίλιασ Ανδρζασ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

5.

Αγγελόπουλοσ Γεϊργιοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

6.

Μθτρόπουλοσ Κωνςταντίνοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

7.

Μωραΐτθσ Νικόλαοσ - τακτικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

8.

Βοφλγαρθ – Πολονφφθ Αμαλία – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

9.

Κατςαρι – Μαυραγάνθ Κωνςταντοφλα – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

10. Κωςτακόπουλοσ Χριςτοσ – αναπλθρωματικό μζλοσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ

Τθ ςυνεδρίαςθ παρακολοφκθςε και ο Περιφερειακόσ Συμπαραςτάτθσ του Πολίτθ και τθσ Επιχείρθςθσ
τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ κ. Γεϊργιοσ Τελϊνθσ.

Χρζθ γραμματζων άςκθςαν θ Μαρία – Ηλίηα Καρακωνςταντι και θ Βαςιλικι Τςοφμα, υπάλλθλοι τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ςφμφωνα με τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.:220297/3772/02-09-2020 (ΑΔΑ:
ΩΦΟΚ7Λ6-Χ15) απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ.

Αφοφ διαπιςτϊκθκε θ νόμιμθ απαρτία ο Αντιπρόεδροσ κιρυξε τθν ζναρξθ τθσ ςυνεδρίαςθσ.
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Αρ. Απόφαςθσ 225/2021
Ακολοφκωσ ο Αντιπρόεδροσ ζκεςε προσ ςυηιτθςθ το 16ο κζμα τθσ θμεριςιασ διάταξθσ με τίτλο: «Α)
Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων διενζργειασ τθσ 5θσ Πρόςκλθςθσ Υποβολισ Οικονομικϊν Προςφορϊν
ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ
διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 42.657,24€
ςυμπεριλαμβανομζνου

Φ.Π.Α.

(ςυμπεριλαμβανομζνων

των

δικαιωμάτων

προαίρεςθσ

για

αναπροςαρμογι του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτιριο τθ
χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο. Β) Συγκρότθςθ τθσ επιτροπισ αξιολόγθςθσ».

Ο Αντιπρόεδροσ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ προκειμζνου να ενθμερϊςει τα μζλθ τθσ επιτροπισ
παρζκεςε τθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50081/3169/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Τμιμα Προμθκειϊν, θ οποία αναφζρει αναλυτικά τα κάτωκι:
Ζχοντασ υπόψη:
1. Σισ διατάξεισ του άρθρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ Αυτοδιοίκηςησ
και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτήθηκαν και ςυγκροτήθηκαν οι
Περιφζρειεσ ωσ ΝΠΔΔ - ΟΣΑ Β’.
2. Σο υπ’ αριθμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με θζμα «Ζγκριςη τροποποίηςησ του Οργανιςμοφ τησ Περιφζρειασ
Δυτικήσ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
3. Σισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δημόςιεσ υμβάςεισ Ζργων, Προμηθειϊν και
Τπηρεςιϊν (προςαρμογή ςτισ Οδηγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιήθηκε και ιςχφει.
4. Σισ διατάξεισ του άρθρου 1 «κοπόσ» του Ν.4270/2014 (ΦΕΚ.143Α’) «Αρχζσ δημοςιονομικήσ διαχείριςησ και
εποπτείασ (ενςωμάτωςη τησ Οδηγίασ 2011/85/ΕΕ) − δημόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ»,
5. Σισ διατάξεισ του Ν. 3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112/τ.Α/13-07-2010), περί ενίςχυςησ τησ διαφάνειασ, με την
υποχρεωτική ανάρτηςη νόμων και πράξεων των κυβερνητικϊν, διοικητικϊν και αυτοδιοικοφμενων οργάνων
ςτο διαδίκτυο «Πρόγραμμα Διαφγεια» και άλλεσ διατάξεισ.
6. Σο Π.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάληψη υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και την υπ’ αριθμό
2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίηςησ διατάξεων ςχετικά με την ανάληψη
υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχήσ οδηγιϊν».
7. Σην υπ αριθμ 313/2019 απόφαςη του Πολυμελοφσ Πρωτοδικείου Πατρϊν, περί επικφρωςησ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τησ 26ησ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τησ νζασ περιφερειακήσ αρχήσ τησ Περιφζρεια Δυτικήσ Ελλάδασ.
8. Σην υπ’ αριθμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΤΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
9. Σην υπ’ αριθμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Μεταβίβαςη άςκηςησ αρμοδιοτήτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε εκλεγμζνουσ
Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ».
10. Σην υπ. αριθ. 143/2019 (10η υνεδρίαςη ςτισ 1.9.2019) απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ
Ελλάδασ με την οποία «εξελζγηςαν τα τακτικά και τα αναπληρωματικά μζλη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για την περιφερειακή περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021 (άρθρο 175 παρ.1, 2 και
3 του Ν.3852/2010)».
11.Σην υπ. αριθμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) απόφαςη του Περιφερειάρχη Δυτικήσ
Ελλάδασ με θζμα «Οριςμόσ Προζδρου και μελϊν τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ
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Ελλάδασ»
12.Σισ διατάξεισ τησ παραγράφου 2 του άρθρου 40 «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ ΟΣΑ α’ και β’
βαθμοφ και Επιτροπήσ Ποιότητασ Ηωήσ ΟΣΑ α’ βαθμοφ» του Ν. 4735/2020 (ΦΕΚ 197Α/ 12.10.2020)
«Σροποποίηςη του Κϊδικα Ελληνικήσ Ιθαγζνειασ…» , που αντικατζςτηςε το άρθρο 176 του Ν. 3852/2010
«χζδιο Καλλικράτησ» «Αρμοδιότητεσ Οικονομικήσ Επιτροπήσ Περιφερειϊν».
13.Σην υπ’ αριθ. 186/2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ (ΑΔΑ: ΨΠ87Λ6-9Κ8)
με την οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ απόφαςη αφοφ
ελζγχθηκε ωσ προσ την νομιμότητά τησ, βρζθηκε νόμιμη, με την υπ’ αριθμό 2730/11-01-2021 (ΑΔΑ:
6ΕΛΨΟΡ1Φ-ΨΤΗ) απόφαςη του ςυντονιςτή Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ Πελοποννήςου, Δυτικήσ Ελλάδασ και
Ιονίου.
14.Σην υπ. αριθμ. 76/22-05-2020 απόφαςη του Περιφερειακοφ υμβουλίου Δυτικήσ Ελλάδασ με την οποία
εγκρίθηκε η εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ,
για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 20232024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ
8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ
διαγωνιςμϊν).
15.Σην αριθμ. 587/2020 απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα: «Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων
διενζργειασ αρχικοφ διαγωνιςμοφ για την εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του
Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 20202021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των
υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου
ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν)»
16.Σην αριθμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 (Α.Α. 91887) διακήρυξη για την εφαρμογή Δυναμικοφ υςτήματοσ
Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016 για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και
Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, με κριτήριο κατακφρωςησ τη χαμηλότερη τιμή ανά
δρομολόγιο ή ομάδα δρομολογίων τησ εκάςτοτε πρόςκληςησ υποβολήσ πρςοφορϊν, ςυνολικοφ
προχπολογιςμοφ, (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για τροποποίηςη των υφιςτάμενων
δρομολογίων ζωσ 8% και τησ αναπροςαρμογήσ του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%), μζχρι
του ποςοφ των 80.800.000,00 € ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α
17.Σο αριθμ. πρωτ. 23602/454/28-01-2021 ζγγραφο του Σμήματοσ Παιδείασ Π.Ε. Αχαΐασ.
18.Σισ αριθμ. 732/2020 (ΑΔΑ.: Ω5ΑΙ7Λ6-0ΣΡ), 789/2020 (ΑΔΑ.: Ψ6617Λ6-Ω67), 847/2020 (ΑΔΑ.: Ψ9ΔΧ7Λ6ΝΩ8), 1012/2020 (ΑΔΑ.: 63Ο27Λ6-6ΧΟ), 1048/2020 (ΑΔΑ.: ΨΝΒΜ7Λ6-1Κ), 1079/2020 (ΑΔΑ.: ΨΤΡ27Λ6-66Μ),
1183/2020 (ΑΔΑ.: ΨΟΟ7Λ6-ΘΜ9), 1209/2020 (ΑΔΑ.: ΩΝΨ27Λ6-ΔΓΞ), 1268/2020 (ΑΔΑ.: 6ΜΘ67Λ6-5ΡΑ),
1325/2020 (ΑΔΑ.: 64ΚΑ7Λ6-ΤΨΤ), 1409/2020 (ΑΔΑ.: ΨΘΘΠ7Λ6-6Κ9), 62/2021 (ΑΔΑ.: ΨΙ8Ν7Λ6-10Α), 117/2021
(ΑΔΑ.:6Σ887Λ6-7ΑΨ) και 189/2021 (ΑΔΑ.: 673Ι7Λ6-ΑΙ) αποφάςεισ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με την οποία
εντάχθηκαν οι προμηθευτζσ ςτο Δυναμικό φςτημα Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ
διάρκειασ, για την ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ
χωρικήσ αρμοδιότητασ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 &
2023-2024.
19.Σην αριθμ. 1199/2020 (ΑΔΑ.: Ω3ΣΡ7Λ6-ΓΩΒ) απόφαςη τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ με θζμα «Ζγκριςη των
δρομολογίων μεταφοράσ μαθητϊν αρμοδιότητασ και των τριϊν περιφερειακϊν ενοτήτων τησ ΠΔΕ, τα οποία
ζχουν εγκριθεί και ανατεθεί προςωρινά με αποφάςεισ τησ Οικονομικήσ Επιτροπήσ, και τα οποία θα
εκτελεςτοφν με οποιοςδήποτε τροποποιήςεισ κριθοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ μονάδεσ ςφμφωνα με
τισ διατάξεισ του άρθρου 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τησ αριθμ. Δ1α/Γ.Π.οικ. 71342/6-11-2020 ΚΤΑ (Βϋ 4899) « Ζκτακτα
μζτρα προςταςίασ τησ δημόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο
ςφνολο τησ Επικράτειασ κλπ.».
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Κατόπιν των ανωτζρω, παρακαλοφμε για την :
1. Ζγκριςη κατάρτιςησ των όρων διενζργειασ τησ 5ησ πρόςκληςησ υποβολήσ οικονομικϊν προςφορϊν ςτα
πλαίςια του Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την
ανάθεςη υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ
αρμοδιότητασ τησ Περιφερειακήσ Ενότητασ Αχαΐασ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 20202021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ 42.657,24€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α.
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ τησ
τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,) και με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή ανά δρομολόγιο, καθϊσ και του
επιςυναπτόμενου τεφχουσ τησ πρόςκληςησ.
2. φςταςη των επιτροπϊν αξιολόγηςησ των οικονομικϊν προςφορϊν κατόπιν κλήρωςησ μεταξφ των
υπαλλήλων οι οποίοι διαθζτουν τα τυπικά προςόντα με βάςη τα ιςχφοντα ςτο άρθρο 26 του ν.4024/2011.
Θ ανωτζρω δαπάνη για το υπόλοιπο το ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 θα βαρφνει τον προχπολογιςμό τησ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021 για το ποςό των 42.657,24 ευρϊ και τον ΚΑΕ:
02.01.191.0821.01.1235. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοθεί οι αριθμ. 983/2021 (ΑΔΑ.: ΨΑΚ7Λ6-Θ2Ψ) και
984/2021 (ΑΔΑ.: ΨΓΤΙ7-ΠΘΡ) αποφάςεισ ανάληψησ υποχρζωςησ .
Θ 5η Πρόςκληςη ζχει ωσ εξήσ:
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ
ΓΕΝ. Δ/NΗ ΕΩΣΕΡΙΚΗ
ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ
ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Α/Α ΤΣΗΜΑΣΟ:

Ταχ.Δ/νςθ : Ρανεπιςτθμίου 254, Κτίριο Βϋ
Ταχ.Κϊδικασ : 26110
Ρλθροφορίεσ : Ρ. Ραπαδόπουλοσ (επί τθσ διακιρυξθσ)
Τθλζφωνο: 2613 613414
Fax: 2610 490163
E-mail: p.papadopoulos@pde.gov.gr

5Η ΠΡΟΚΛΗΗ ΣΗ Π.Ε. ΑΧΑΪΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ
ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΑ) ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΘΕΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΜΕΣΑΦΟΡΑ ΜΑΘΗΣΩΝ
ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΚΑΙ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ, ΓΙΑ ΣΟ
ΧΟΛΙΚΟ ΕΣΟ 2020-2021
ΤΝΟΛΙΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΑΓΟΡΩΝ (ΔΑ) ΣΗ ΠΑΡΟΤΑ ΠΡΟΚΛΗΗ
(ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςησ για αναπροςαρμογή του τιμήματοσ λόγω αλλαγήσ
τησ τιμήσ καυςίμου ζωσ 2%,)
ΜΕΧΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 42.657,24 € ΤΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΤ Φ.Π.Α

ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟ ΣΟΠΟ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΕΩΝ
ΤΜΜΕΣΟΧΗ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
ΣΑ ΠΛΑΙΙΑ ΣΟΤ ΔΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΕΝΑΡΞΗ ΤΠΟΒΟΛΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΚΑΣΑΛΗΚΣΙΚΗ
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ
ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΠΡΟΦΟΡΩΝ

Θ διαδικτυακι πφλθ
ww w.p ro mi th e u s .g o v .gr
του Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.

Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 9
τθσ υπ' αρικμ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικισ Απόφαςθσ με κζμα «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»
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Ζχοντασ υπόψθ:
1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 3 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87/τ.Α/7.6.2010) «Νζα Αρχιτεκτονική τησ
Αυτοδιοίκηςησ και τησ Αποκεντρωμζνησ Διοίκηςησ – Πρόγραμμα Καλλικράτησ» με το οποίο ςυςτικθκαν
και ςυγκροτικθκαν οι Ρεριφζρειεσ ωσ ΝΡΔΔ - ΟΤΑ Β’.
2. Το υπ’ αρικμ. ΦΕΚ 4309/τ.Β’/30.12.2016 με κζμα «Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του Οργανιςμοφ τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
3. Τισ διατάξεισ του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/τ.Β/8-8-2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και
Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπωσ τροποποιικθκε και ιςχφει.
4. Τισ διατάξεισ του Ν.3861/2010 «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και
πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο - Ρρόγραμμα
Διαφγεια και άλλεσ διατάξεισ». (ΦΕΚ 112/τ.Α/2010)
5. Τισ διατάξεισ του Ν.4013/2011 (ΦΕΚ 204/τ.Α/15-9-2011) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ
Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων - Αντικατάςταςθ
του ζκτου κεφαλαίου του Ν.3588/2007 (πτωχευτικόσ κϊδικασ) - Ρροπτωχευτικι διαδικαςία
εξυγίανςθσ και άλλεσ διατάξεισ.»
6. Τισ διατάξεισ του Ν.4155/2013 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων και άλλεσ
διατάξεισ» (ΦΕΚ Α' 120/29-5-2013), όπωσ τροποποιικθκε με τθν υποπαράγραφο ΣΤ 20 του 1ου
άρκρου του Ν. 4254/2014 (ΦΕΚ 85/τ.Α/7-4-2014)
7. Τισ διατάξεισ του Ν. 4270/2014 «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ - Δθμόςιο
Λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ» (ΦΕΚ 143/τ.Α/28-6-2014)
8. Τισ διατάξεισ του Ν.4250/2014 «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν
Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα - Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (ΦΕΚ
161/τ.Α/1992) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» (ΦΕΚ 74/τ.Α/26-03-2014).
9. Τισ διατάξεισ του Ν.4320/2015 (ΦΕΚ 29/τ.Α'/19-03-2015) «υκμίςεισ για τθ λιψθ άμεςων μζτρων για
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ ανκρωπιςτικισ κρίςθσ, τθν οργάνωςθ τθσ Κυβζρνθςθσ και των Κυβερνθτικϊν
οργάνων και λοιπζσ διατάξεισ και ειδικότερα το άρκρο 37 «Εκνικό Σφςτθμα Θλεκτρονικϊν Συμβάςεων».
10. Τισ διατάξεισ του Ν. 3414/2005 (ΦΕΚ Α’279/10-11-2005) «Τροποποίθςθ του Ν. 3310/2005 «Μζτρα για
τθ διαςφάλιςθ τθσ διαφάνειασ και τθν αποτροπι καταςτρατθγιςεων κατά τθ διαδικαςία ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων» (ΦΕΚ Α’30/14-2-2005).
11. Τθν αρικμ. Ρ1/2380/12 (ΦΕΚ 3400Β’/20-12-2012) «φκμιςθ των ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και
διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων του Υπουργείου Ανάπτυξθσ,
Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν, Μεταφορϊν και Δικτφων» Κ.Υ.Α. των Υπουργϊν Οικονομικϊν –
Εκνικισ Άμυνασ – Εςωτερικϊν – Διοικθτικισ Μεταρρφκμιςθσ και Θλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ –
Ανάπτυξθσ, Ανταγωνιςτικότθτασ, Υποδομϊν και Δικτφων – Υγείασ – Δθμόςιασ Τάξθσ και Ρροςταςίασ του
Ρολίτθ – Ναυτιλίασ και Αιγαίου.
12. Τθν υπ' αρικμ. 56902/215/19-5-2017 Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και
διαδικαςίεσ λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)»
13. Τισ διατάξεισ του Ν. 4129/2013 (ΦΕΚ Α’ 52/28-02-2013) «Κφρωςθ του Κϊδικα Νόμων για το Ελεγκτικό
Συνζδριο».
14. Το Ρ.Δ. 38/2017 (ΦΕΚ Α’ 63/2017) «Κανονιςμόσ Λειτουργίασ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν
Ρροςφυγϊν ενϊπιον τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν»
15. Το Ρ.Δ. 80/2016 (ΦΕΚ 145/τ.Α/5-8-2016) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ» και τθν υπ’
αρικμό 2/100018/0026/30-12-2016 εγκφκλιο του Γ.Λ.Κ. περί «κοινοποίθςθσ διατάξεων ςχετικά με τθν
ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ διατάκτεσ και παροχισ οδθγιϊν».
16. Τθν υπ' αρ. Ρ1/542/ 4/3/ 2014 (ΑΔΑ: ΒΙΚΤΦ-ΡΨ5) εγκφκλιο με κζμα «Ενθμζρωςθ για το Εκνικό Σφςτθμα
Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (ΕΣΘΔΘΣ)»
17. Τθν υπ αρικμ 313/2019 απόφαςθ του Ρολυμελοφσ Ρρωτοδικείου Ρατρϊν, περί επικφρωςθσ των
αποτελεςμάτων των περιφερειακϊν εκλογϊν τθσ 26θσ Μάιου 2019 και 2ασ Ιουνίου 2019 και το από
29/08/2019 πρακτικό ορκωμοςίασ τθσ νζασ περιφερειακισ αρχισ τθσ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
18. Τθν υπ’ αρικμ. 217911/3717/1-9-2020 (ΦΕΚ.715/τ.ΥΟΔΔ/7-9-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
19. Τθν υπ’ αρικμ. 249252/4252/29-9-2020 (ΦΕΚ 4372/τ.Β/5-10-2020) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ
Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα «Μεταβίβαςθ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Ρεριφερειακοφσ Συμβοφλουσ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
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20. Τθν υπ. αρικ. 143/2019 (10θ Συνεδρίαςθ ςτισ 1.9.2019) απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου
Δυτικισ Ελλάδασ με τθν οποία «εξελζγθςαν τα τακτικά και τα αναπλθρωματικά μζλθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τθν περιφερειακι περίοδο 1/9/2019 ζωσ 7/11/2021
(άρκρο 175 παρ.1, 2 και 3 του Ν.3852/2010)».
21. Τθν υπ. αρικμ. 274705/3714/19-9-2019 (ΑΔΑ: 6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓΣ) απόφαςθ του Ρεριφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ με κζμα «Οριςμόσ Ρροζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ»
22. Τισ διατάξεισ του Ν.2446/1996 (ΦΕΚ 276/τ.Α/1996) Τροποποίθςθ του Ν.711/1977 (ΦΕΚ 284/τ.Α/1977)
«Ρερί ειδικϊν τουριςτικϊν λεωφορείων και άλλεσ διατάξεισ».
23. Τθν υπ’ αρικμ. 102/2012 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ,
όπωσ αυτι τροποποιικθκε με τθν υπ’ αρικμ. 132/2016 όμοια απόφαςθ (ΦΕΚ 2549/Τ.Β/2012)
«Κακοριςμόσ εδρϊν των ΕΔΧ αυτοκινιτων τθσ Ρ.Δ.Ε., ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτθν παρ. 3 του
άρκρου 83 του Ν.4070/2012»
24. Τθν 50025/19-9-2018 (ΦΕΚ Βϋ4217/26-9-2018) Κοινι Υπουργικι Απόφαςθ των Υπουργϊν Εςωτερικϊν,
Ραιδείασ, Ζρευνασ & Θρθςκευμάτων, Υποδομϊν & Μεταφορϊν και του Αναπλθρωτι Υπουργοφ
Οικονομικϊν «Μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ», ςτθν οποία αναφζρονται
οι απαιτοφμενεσ ενζργειεσ των Ρεριφερειϊν για τθ μεταφορά μακθτϊν δθμοςίων ςχολείων και
ςυγκεκριμζνα, οι άμεςεσ ενζργειεσ των περιφερειϊν, θ διαδικαςία των διαγωνιςμϊν για τθ μεταφορά
των μακθτϊν, τα χορθγοφμενα προσ τουσ μακθτζσ επιδόματα, τα αρμόδια όργανα για τθν
πραγματοποίθςθ των προβλεπομζνων ενεργειϊν, θ καταβολι αποηθμίωςθσ, ο απολογιςμόσ του
μεταφορικοφ ζργου και οι μακθματικοί τφποι υπολογιςμοφ του κόςτουσ δρομολογίων μεταφοράσ
μακθτϊν
25. Το 53883/04/10/18 ζγγραφο Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Υπουργείου Εςωτερικϊν Ενθμζρωςθ
ςχετικά με τθν ζκδοςθ νζασ ΚΥΑ μεταφοράσ μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ.
26. Το Φ.9/18768/Δ1/05/11/2018 ζγγραφο του Τμιματοσ Β’ Μακθτικισ Μζριμνασ και Σχολικισ Ηωισ του
Υπουργείου Ραιδείασ, Ζρευνασ και Θρθςκευμάτων με κζμα «Μεταφορά μακθτϊν προσ και από τισ
ςχολικζσ μονάδεσ ΡΕ με μιςκωμζνα μζςα μεταφοράσ»
27. Tθν 4959/24/01/2019 (ΑΔΑ ΩΥΘΕ465ΧΘ7-6Γ3) εγκφκλιο του Τμιματοσ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του
Υπουργείου Εςωτερικϊν «Διευκρινιςεισ επί τθσ υπ’ αρικ. 50025/19-9-2018 Κοινισ Υπουργικισ
Απόφαςθσ «Μεταφορά μακθτϊν δθμόςιων ςχολείων από τισ Ρεριφζρειεσ».
28. Τθν υπ’ αρικ. 186/2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ (ΑΔΑ: ΨΣΡ87Λ69Κ8) με τθν οποία εγκρίνει τον προχπολογιςμό τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ζτουσ 2021. Θ
απόφαςθ αφοφ ελζγχκθκε ωσ προσ τθν νομιμότθτά τθσ, βρζκθκε νόμιμθ, με τθν υπ’ αρικμό 2730/1101-2021 (ΑΔΑ: 6ΕΛΨΟ1Φ-ΨΥΗ) απόφαςθ του ςυντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Ρελοποννιςου,
Δυτικισ Ελλάδασ και Ιονίου.
29. Τθν αρικμ πρωτ. 102796/132/6-5-2020 βεβαίωςθ τθσ Γενικισ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ ςχετικά με τθν μθ
διάκεςθ ίδιων μεταφορικϊν μζςων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και των Διμων των
Ρεριφερειακϊν Ενοτιτων αυτισ για τθν μεταφορά των μακθτϊν.
30. Τθν υπ. αρικμ. 76/22-05-2020 απόφαςθ του Ρεριφερειακοφ Συμβουλίου Δυτικισ Ελλάδασ με κζμα
«Ζγκριςθ εφαρμογισ Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ
διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021,
2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€
ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ
των υφιςτάμενων δρομολογίων ζωσ 8% και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ
τιμισ καυςίμου ζωσ 2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν)»
31. Τθν υπϋ αρικμ. 587/2020 απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ με
κζμα «Ζγκριςθ κατάρτιςθσ των όρων διενζργειασ αρχικοφ διαγωνιςμοφ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ
Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ
υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 &
2023-2024, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του ποςοφ των 80.800.000,00€ ςυμπεριλαμβανομζνου
Φ.Ρ.Α (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων προαίρεςθσ για τροποποίθςθ των υφιςτάμενων
δρομολογίων ζωσ 8% και τθσ αναπροςαρμογισ του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ
2%, των επιμζρουσ διαγωνιςμϊν)»
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32. Τθν υπ. αρικμ. 134500/8868/05-06-2020 διακιρυξθ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν
του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ
μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.
33. Τισ αρικμ. 732/2020 (ΑΔΑ.: Ω5ΑΙ7Λ6-0Τ), 789/2020 (ΑΔΑ.: Ψ6617Λ6-Ω67), 847/2020 (ΑΔΑ.: Ψ9ΔΧ7Λ6ΝΩ8), 1012/2020 (ΑΔΑ.: 63Ο27Λ6-6ΧΟ), 1048/2020 (ΑΔΑ.: ΨΝΒΜ7Λ6-1ΚΣ), 1079/2020 (ΑΔΑ.: ΨΥ27Λ666Μ), 1183/2020 (ΑΔΑ.: ΨΟΟ7Λ6-ΘΜ9), 1209/2020 (ΑΔΑ.: ΩΝΨ27Λ6-ΔΓΞ), 1268/2020 (ΑΔΑ.:
6ΜΘ67Λ6-5Α), 1325/2020 (ΑΔΑ.: 64ΚΑ7Λ6-ΥΨΥ), 1409/2020 (ΑΔΑ.: ΨΘΘΡ7Λ6-6Κ9), 62/2021 (ΑΔΑ.:
ΨΙ8Ν7Λ6-10Α), 117/2021 (ΑΔΑ.:6Τ887Λ6-7ΑΨ) αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία
εντάχκθκαν οι προμθκευτζσ ςτο Δυναμικό Σφςτθμα Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ
2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.
34. Τθν αρικμ. 1199/2020 (ΑΔΑ.: Ω3Τ7Λ6-ΓΩΒ) απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με κζμα «Ζγκριςθ
των δρομολογίων μεταφοράσ μακθτϊν αρμοδιότθτασ και των τριϊν περιφερειακϊν ενοτιτων τθσ ΡΔΕ,
τα οποία ζχουν εγκρικεί και ανατεκεί προςωρινά με αποφάςεισ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ, και τα
οποία κα εκτελεςτοφν με οποιοςδιποτε τροποποιιςεισ κρικοφν αναγκαίεσ από τισ οικείεσ ςχολικζσ
μονάδεσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 1 παρ. 1 ςτοιχείο 8 τθσ αρικμ. Δ1α/Γ.Ρ.οικ. 71342/6-112020 ΚΥΑ (Βϋ 4899) « Ζκτακτα μζτρα προςταςίασ τθσ δθμόςιασ υγείασ από τον κίνδυνο περαιτζρω
διαςποράσ του κορωνοϊοφ COVID-19 ςτο ςφνολο τθσ Επικράτειασ».
35. Το υπ. αρικμ. πρωτ. 23602/454/28-01-2021 ζγγραφο τθσ Τμιματοσ Ραιδείασ τθσ Δ/νςθσ Ανάπτυξθσ Ρ.Ε.
Αχαΐασ με το οποίο μασ διαβιβάςτθκαν τα δρομολόγια τθσ Ρ.Ε. Αχαΐασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021.
36. Τθν αρικμ. ……………….. απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ με τθν οποία εγκρίκθκαν οι όροι τθσ
παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Οικονομικϊν Ρροςφορϊν (ΑΔΑ:………………..).
ΠΡΟΚΑΛΟΤΜΕ
Τουσ Οικονομικοφσ Φορείσ, οι οποίοι κατά τθν θμερομθνία αποςτολισ τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ ζχουν
ενταχκεί ςτο Δυναμικό Σφςτθμα Αγορϊν για τθν παροχι υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 20202021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, όπωσ κατακζςουν οικονομικι προςφορά για τθν ανάκεςθ
δρομολογίων τθσ Ρεριφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021, που επιςυνάπτονται ςτθν
παροφςα πρόςκλθςθ.
Οι προςφορζσ κα υποβλθκοφν από τουσ ενδιαφερόμενουσ θλεκτρονικά, μζςω τθσ διαδικτυακισ πφλθσ
www.promitheus.gov.gr του ΕΣΘΔΘΣ, αρικμόσ ςυςτθμικοφ διαγωνιςμοφ …………………… εντόσ δζκα (10) θμερϊν
από τθν θμερομθνία αποςτολισ.
Θ υποβολι των οικονομικϊν προςφορϊν διζπεται από τον Ν. 4412/2016, ιδίωσ άρκρα 33, 36 και 37 και τθν
Υπουργικι Απόφαςθ υπϋαρ. 56902/215/19-5-2017 (ΦΕΚ 1924 τ.Β/2017) «Τεχνικζσ λεπτομζρειεσ και διαδικαςίεσ
λειτουργίασ του Εκνικοφ Συςτιματοσ Θλεκτρονικϊν Δθμοςίων Συμβάςεων (Ε.Σ.Θ.ΔΘ.Σ.)
Ο χρόνοσ υποβολισ τθσ προςφοράσ και οποιαδιποτε θλεκτρονικι επικοινωνία μζςω του ςυςτιματοσ
βεβαιϊνεται αυτόματα από το ςφςτθμα με υπθρεςίεσ χρονοςιμανςθσ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο
37 του ν. 4412/2016 και το άρκρο 9 τθσ ωσ άνω Υπουργικισ Απόφαςθσ.
Μετά τθν παρζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ, δεν υπάρχει θ δυνατότθτα υποβολισ
προςφοράσ ςτο Σφςτθμα. Σε περιπτϊςεισ τεχνικισ αδυναμίασ λειτουργίασ του ΕΣΘΔΘΣ, θ ανακζτουςα αρχι κα
ρυκμίςει τα τθσ ςυνζχειασ τθσ διαδικαςίασ με ςχετικι ανακοίνωςι τθσ.
Θ ζνωςθ οικονομικϊν φορζων υποβάλλει κοινι προςφορά, θ οποία υπογράφεται υποχρεωτικά θλεκτρονικά,
είτε από όλουσ τουσ οικονομικοφσ φορείσ που αποτελοφν τθν ζνωςθ, είτε από εκπρόςωπό τουσ, νομίμωσ
εξουςιοδοτθμζνο. Στθν προςφορά, απαραιτιτωσ πρζπει να προςδιορίηεται θ ζκταςθ και το είδοσ τθσ
ςυμμετοχισ του κάκε μζλουσ τθσ ζνωςθσ (ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ κατανομισ αμοιβισ μεταξφ τουσ), κακϊσ
και ο εκπρόςωποσ/ςυντονιςτισ αυτισ.
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Είναι δυνατι θ κατακφρωςθ Συμβάςεων για ολόκλθρθ ι για μεγαλφτερθ ποςότθτα μζχρι 15% τθσ
προχπολογιςκείςασ αξίασ του διαγωνιςμοφ ι για μικρότερθ ποςότθτα μζχρι 50% τθσ προχπολογιςκείςασ αξίασ
του διαγωνιςμοφ με πρόταςθ του αρμόδιου γνωμοδοτικοφ οργάνου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του αρ. 105
παρ.1 του Ν. 4412/2016.
Θ παροφςα πρόκλθςθ, οι Συμβάςεισ που κα ανατεκοφν και οι όροι εκτζλεςθσ αυτϊν, κακϊσ και κάκε άλλο
ηιτθμα που αφορά τθν εφαρμογι του Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν και για το οποίο δεν γίνεται αναφορά
ςτθν παροφςα πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, διζπονται από τουσ όρουσ τθσ υπ. αρικμ. 134500/8868/0506-2020 διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022,
2022-2023 & 2023-2024.

ΑΡΘΡΟ 1Ο
ΚΑΣΑΡΣΙΗ ΚΑΙ ΤΠΟΒΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Το περιεχόμενο τθσ οικονομικισ προςφοράσ είναι ο φάκελοσ «Οικονομικι Ρροςφορά» του ςυςτθμικοφ
διαγωνιςμοφ ςτο ΕΣΘΔΘΣ με αρικμό ………………. Ωσ φάκελοσ νοείται ομάδα επιςυναπτόμενων αρχείων ςτο
ςφςτθμα.
1.1.

Περιεχόμενα φακζλου «Οικονομική προςφορά»

Στον θλεκτρονικό φάκελο «Οικονομικι Ρροςφορά» περιλαμβάνονται τα κάτωκι:
1.1.1. Εγγφηςη ςυμμετοχήσ. Θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ φψουσ 1% επί τθσ προχπολογιςκείςασ ημερήσιας τιμισ
χωρίσ ΦΡΑ του/των δρομολογίου/ων για το/τα οποίο/α υποβάλλεται προςφορά για 100 ημζρεσ, υποβάλλεται
ςφμφωνα με τα αναγραφόμενα ςτο ςχετικό Άρκρο 20 του παραρτιματοσ Γϋ και το υπόδειγμα του
Ραραρτιματοσ Δϋ τθσ υπ. αρικμ. 134500/8868/05-06-2020 διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ
Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν
μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024, θ οποία ιςχφει κακ’ όλθ
τθ διάρκεια του Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν.
Θ εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ υποβάλλεται από τον προςφζροντα θλεκτρονικά ςε μορφι αρχείου .pdf και
προςκομίηεται από αυτόν ςτθν αρμόδια υπθρεςία διεξαγωγισ του διαγωνιςμοφ (ςτθν εκάςτοτε περιφερειακι
ενότθτα) ςε ζντυπθ μορφι (πρωτότυπο) εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θμερϊν από τθν θλεκτρονικι υποβολι τθσ,
ςε ςφραγιςμζνο φάκελο με τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (πλιρθσ τίτλοσ τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το
διαγωνιςμό, αρικμόσ τθσ διακιρυξθσ και καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ
ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΤΕΙ».
ΠΡΟΟΧΗ: Θ υποβολι του πιο πάνω φακζλου με τθν εγγυθτικι επιςτολι ςυμμετοχισ ςε ζντυπη μορφή, πρζπει
να πραγματοποιθκεί το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από την ημερομηνία κατά την οποία ο
κάθε ςυμμετζχων ξεχωριςτά υπζβαλε ηλεκτρονικά την προςφορά του ςτο ςφςτημα.

1.1.2. Τπεφθυνη Δήλωςη τησ παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75/τ. Α/1986), όπωσ εκάςτοτε
ιςχφει, ςτθν οποία να:
Α) αναγράφονται ο/οι μοναδικόσ/οι αφξον/ντεσ αρικμόσ/οι του/των δρομολογίου/ων τθσ Ρεριφερειακισ
Ενότθτα Αχαϊασ για τα οποία υποβάλλουν οικονομικι προςφορά, βάςει του πίνακα δρομολογίων τθσ παροφςασ
πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν,
Β) δθλϊνουν ότι δεςμεφονται να χρθςιμοποιιςουν για κάκε δρομολόγιο που κα τουσ κατακυρωκεί
ςυγκεκριμζνα οχιματα (ςυμπλθρϊνοντασ τουσ αντίςτοιχουσ πίνακεσ τθσ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν).
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Σε περίπτωςθ που ο προςφζρων είναι νοµικό πρόςωπο, τθν ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλουν:
α) οι Διαχειριςτζσ, όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Ο.Ε, Ε.Ε και Ε.Ρ.Ε.
β) ο νόμιμοσ εκπρόςωποσ, όταν το νοµικό πρόςωπο είναι Α.Ε.
γ) ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ νοµικοφ προςϊπου, οι νόµιµοι εκπρόςωποί του.
Δ) όταν ο προςφζρων είναι ςυνεταιριςµόσ, θ ωσ άνω υπεφκυνθ διλωςθ υποβάλλεται από τον Ρρόεδρο του
ςυνεταιριςµοφ, ι τον νόμιμο εκπρόςωπό του
Ε) όταν προςφζρων είναι ζνωςθ ι κοινοπραξία, θ ανωτζρω υπεφκυνθ διλωςθ αφορά κάκε µζλοσ που
ςυµµετζχει ςτθν ζνωςθ ι κοινοπραξία.
Επιςημαίνεται ότι η ανωτζρω υπεφθυνη δήλωςη φζρει ημερομηνία ζωσ δζκα (10) ημζρεσ πριν την
καταληκτική ημερομηνία υποβολήσ των προςφορϊν και δεν απαιτείται βεβαίωςη του γνηςίου τησ
υπογραφήσ από αρμόδια διοικητική αρχή.
Οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα δικαιολογθτικά που
υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ, αλλά μπορεί να τα
αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ τουσ δεν είναι
υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων. Στισ
περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται ότι ςτθν χϊρα
προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν
είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ
δθμοςίων ςυμβάςεων.
1.1.3 Οικονοµική προςφορά: Θ οικονομικι προςφορά ςυντάςςεται ςυμπλθρϊνοντασ τθν αντίςτοιχθ ειδικι
θλεκτρονικι φόρμα του. Στθν ςυνζχεια το ςφςτθμα παράγει ςχετικό θλεκτρονικό αρχείο ςε μορφι αρχείου
τφπου .pdf το οποίο υπογράφεται ψθφιακά και υποβάλλεται από τον προςφζροντα. Τα ςτοιχεία που
περιλαμβάνονται ςτθν ειδικι θλεκτρονικι φόρμα του ςυςτιματοσ και του παραγόμενου ψθφιακά
υπογεγραμμζνου θλεκτρονικοφ αρχείου πρζπει να ταυτίηονται. Σε αντίκετθ περίπτωςθ, το ςφςτθμα παράγει
ςχετικό μινυμα και ο προςφζρων καλείται να παράγει εκ νζου το θλεκτρονικό αρχείο τφπου .pdf.
Εκτόσ τησ ανωτζρω προςφορά που παράγεται από το ςφςτημα ο προςφζρων πρζπει, επί ποινή
αποκλειςμοφ, να ςυμπληρϊςει, να υπογράψει ψηφιακά και να υποβάλλει ηλεκτρονικά την Οικονομική του
Προςφορά ςφμφωνα με το Τπόδειγμα Οικονομικήσ προςφορά του Παραρτήματοσ Β τησ παροφςασ
πρόςκληςησ.
Με τθν οριςτικι υποβολι τθσ θλεκτρονικισ προςφοράσ εκδίδεται από το ςφςτθμα θλεκτρονικι απόδειξθ.
Μετά τθν κατάκεςθ τθσ προςφοράσ, επί νοµίµωσ υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν, οι διαγωνιηόμενοι παρζχουν
διευκρινιςεισ µόνο όταν αυτζσ ηθτοφνται από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, είτε κατά
τθν ενϊπιον τουσ διαδικαςία, είτε κατόπιν εγγράφου τθσ υπθρεςίασ που διενεργεί το διαγωνιςμό, μετά τθ
ςχετικι γνωμοδότθςθ τθσ αρμόδιασ επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν. Από τισ διευκρινιςεισ οι οποίεσ
παρζχονται ςφμφωνα µε τα παραπάνω, λαμβάνονται υπόψθ μόνο εκείνεσ που αναφζρονται ςτα ςθμεία για τα
οποία υποβλικθκε ςχετικό αίτθμα από τθν αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν.

ΑΡΘΡΟ 2Ο
ΠΡΟΦΕΡΟΜΕΝΗ ΣΙΜΗ –ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΕΗ
1.

Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται οι τυχόν υπζρ τρίτων κρατιςεισ, τα ζξοδα μεταφοράσ, θ
δαπάνθ του ςυνοδοφ, όπου επιβάλλεται θ παρουςία του από τθν πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν, ωσ
και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, εκτόσ από το Φ.Ρ.Α. ο οποίοσ κα αναφζρεται χωριςτά. Θ ςυνολικι τιμι χωρίσ
ΦΡΑ κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςφγκριςθ των προςφορϊν.
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2. Θ οικονομικι προςφορά αφορά τθ διάρκεια ςε θμζρεσ (100 θμζρεσ) που ορίηεται ςτουσ πίνακεσ
δρομολογίων που παρατίκενται ςτο Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ Ρρόςκλθςθσ Υποβολισ Οικονομικϊν
Ρροςφορϊν.
3. Οι οικονομικζσ προςφορζσ ιςχφουν και δεςμεφουν τουσ διαγωνιηόμενουσ επί τριακόςιεσ (300) ημζρεσ από
την επόμενη τησ ημζρασ διενζργειασ του εκάςτοτε διαγωνιςμοφ.

4. Θ οικονομικι προςφορά πρζπει να υποβλθκεί με τθν τιμι ςε ΕΥΩ που προκφπτει μετά τθν αφαίρεςθ του
ποςοςτοφ τθσ ζκπτωςθσ που προςφζρουν.
5. Ρροςφορά που κζτει όρο αναπροςαρμογισ, πλθν των προβλεπόμενων από τθν παροφςα πρόςκλθςθ
υποβολισ προςφορϊν, απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.
6. Ωσ απαράδεκτεσ κα απορρίπτονται προςφορζσ ςτισ οποίεσ :
α) δε δίδεται τιμι ςε Ευρϊ ι που κακορίηεται ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα,
β) δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι, με τθν επιφφλαξθ τθσ παρ. 4 του αρ.102 του Ν.
4412/2016.
γ) ο χρόνοσ ιςχφοσ που ορίηεται είναι μικρότεροσ από αυτόν που προβλζπεται ςτα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ
και
δ) θ τιμι υπερβαίνει τον προχπολογιςμό τθσ ςφμβαςθσ που κακορίηεται ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ
υποβολισ προςφορϊν.

7. Στο διαγωνιςμό δεν γίνονται δεκτζσ εναλλακτικζσ προςφορζσ ι αντιπροςφορζσ. Σε περίπτωςθ υποβολισ
τουσ απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ.

8. Ανάδοχοσ/οι κα αναδειχτεί/ουν εκείνοσ/οι που κα προςφζρει/ουν τθν χαμθλότερθ τιμι ι το υψθλότερο
ποςοςτό ζκπτωςθσ ανά δρομολόγιο/α ι για ομάδα/εσ δρομολογίων, όπωσ αυτά ορίηονται ςτθν παροφςα
πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν.

9. Στθν περίπτωςθ που θ εφαρμογι του κριτθρίου ανάκεςθσ κα είχε ωσ αποτζλεςμα τθν ανάδειξθ ενόσ
μειοδότθ ςε περιςςότερα του ενόσ τμιματα/δρομολόγια, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι τα διατικζμενα από
αυτόν μζςα δεν επαρκοφν για τθν ανάκεςθ όλων των τμθμάτων/δρομολογίων, τα κριτιρια για τον
προςδιοριςμό των τμθμάτων που κα του ανατίκενται, είναι, κατά προτεραιότθτα και ςε φκίνουςα ςειρά,
τα ακόλουκα:
α) κριτιριο του μοναδικοφ προςφζροντοσ: Με το εν λόγω κριτιριο ανατίκενται, κατ’ απόλυτθ
προτεραιότθτα, το τμιμα/τμιματα, ςτο οποίο/ -α ,ο μειοδότθσ είναι ο μοναδικόσ που υπζβαλε προςφορά
ςφμφωνθ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ. Θ ανάκεςθ τμθμάτων ςτον μειοδότθ, κατ’ εφαρμογι του εν λόγω
κριτθρίου, δεν αποκλείει τθν ανάκεςθ ςε αυτόν και άλλων τμθμάτων, κατ’ εφαρμογι του δεφτερου
κριτθρίου, ωσ κατωτζρω.
β) το κριτιριο τθσ χαμθλότερθσ προςφερόμενθσ τιμισ (ι τθσ μεγαλφτερθσ προςφερόμενθσ ζκπτωςθσ): Το
εν λόγω κριτιριο εφαρμόηεται, μετά τθν εφαρμογι του πρϊτου κριτθρίου, ςτα εναπομείναντα
τμιματα/δρομολόγια, ςτα οποία υπάρχουν και άλλοι προςφζροντεσ, πζραν του μειοδότθ. Σφμφωνα με
αυτό, ανατίκενται ςτον μειοδότθ, κατά φκίνουςα ςειρά, το τμιμα/τμιματα με τθν χαμθλότερθ
προςφερόμενθ από αυτόν τιμι.

10. Οι τελικζσ τιμζσ μειοδοςίασ είναι δεςμευτικζσ για τον ανάδοχο, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ μζχρι τθ
λιξθ τθσ.
11. Για τυχόν άςκθςθ δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για αναπροςαρμογι του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ
καυςίμου ζωσ 2% εφαρμόηονται τα άρκρα 16 και 17 τθσ αρικμ. πρωτ. 134500/8868/5-6-2020 (Α.Α. 91887)
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διακιρυξθσ για τθν εφαρμογι Δυναμικοφ Συςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016 για τθν
ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Ρρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ
αρμοδιότθτασ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτθ 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 &
2023-2024.

ΑΡΘΡΟ 3Ο
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΦΟΡΩΝ
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των προςφορϊν γίνεται τζςςερισ (4) εργάςιµεσ ηµζρεσ μετά τθν καταλθκτικι
θμερομθνία υποβολισ των οικονομικϊν προςφορϊν, µζςω των αρμόδιων πιςτοποιθμζνων ςτο ςφςτθμα
ςυλλογικϊν οργάνων τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, ιτοι των αρμοδίων επιτροπϊν αξιολόγθςθσ των
προςφορϊν τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν, εφαρμόηοντασ τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν
ανάκεςθ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αμζςωσ μετά τθν θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Οικονοµικι Ρροςφορά», οι προςφζροντεσ των
οποίων οι οικονομικζσ προςφορζσ αποςφραγίςκθκαν, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο των
προςφορϊν που αποςφραγίςκθκαν προκειμζνου να λάβουν γνϊςθ των προςφερόμενων τιμϊν.
Θ εκάςτοτε αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν:




προβαίνει ςτον ζλεγχο τθσ εγγυθτικισ επιςτολισ και τθσ υποβλθκείςασ Υπεφκυνθσ Διλωςθσ και ςτθν
θλεκτρονικι αποςφράγιςθ των φακζλων «Οικονομικι προςφορά»
αξιολογεί τισ οικονομικζσ προςφορζσ και
ςυντάςςει πρακτικό ελζγχου και αξιολόγθςθσ των φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» ςε τρία αντίτυπα,
όπου τεκμθριϊνει τθν αποδοχι ι τθν απόρριψθ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τθν ανάδειξθ
μειοδοτϊν, το οποίο και παραδίδει ςτθν αρμόδια υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό.

Εάν οι προςφερόμενεσ τιμζσ είναι αςυνικιςτα χαμθλζσ κα εξετάηονται λεπτομερϊσ οι προςφορζσ πριν τθν
ζκδοςθ τθσ ςχετικισ απόφαςθσ. Για τον ςκοπό αυτό κα ηθτείται από τον υποψιφιο προμθκευτι να
παραςχεκοφν εγγράφωσ οι αναγκαίεσ διευκρινίςεισ, ςχετικά με τθν τιμι ι το κόςτοσ που προτείνει ςτθν
προςφορά του, εντόσ αποκλειςτικισ προκεςμίασ, κατά ανϊτατο όριο δζκα (10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ
τθσ ςχετικισ πρόςκλθςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτα άρκρα 88 και 89 του Ν.
4412/2016.
Σε περίπτωςθ ιςότιμων οικονομικϊν προςφορϊν θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ
των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν τισ
ιςότιμεσ προςφορζσ. Επιςθμαίνεται ότι θ εφαρμογι των προαναφερόμενων κριτθρίων προςδιοριςμοφ των
ανατικζμενων δρομολογίων ζπεται τθσ επιλογισ του αναδόχου κατόπιν κλιρωςθσ, ςε περίπτωςθ ιςότιμων
προςφορϊν.
Με τθν ολοκλιρωςθ του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των φακζλων «Οικονομικι Ρροςφορά» θ Οικονομικι
Επιτροπι εκδίδει απόφαςθ επί του ανωτζρω πρακτικοφ, ζπειτα από ςχετικι ειςιγθςθ τθσ υπθρεςίασ που
διενεργεί το διαγωνιςμό.
Οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό ενθμερϊνονται θλεκτρονικά μζςω του Συςτιματοσ για τθν αποδοχι ι τθν
απόρριψθ τθσ προςφοράσ τουσ.
Θ αρμόδια επιτροπι αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ι άλλοι πιςτοποιθμζνοι χριςτεσ από τθν υπθρεςία που
διενεργεί το διαγωνιςµό απευκφνουν αιτιματα ςτουσ προςφζροντεσ για παροχι διευκρινίςεων επί
υποβλθκζντων δικαιολογθτικϊν και οι προςφζροντεσ παρζχουν τισ διευκρινίςεισ εντόσ των κατά περίπτωςθ
προκεςμιϊν που τουσ ορίηονται.
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ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

H ανακζτουςα αρχι, με βάςθ τα αποτελζςματα του ελζγχου και τθσ αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, απορρίπτει,
ςε κάκε περίπτωςθ, προςφορά:
α) θ οποία δεν υποβάλλεται εμπρόκεςμα με τον τρόπο και με το περιεχόμενο που ορίηεται ςτθν παροφςα,
β) θ οποία περιζχει ατζλειεσ, ελλείψεισ, αςάφειεσ ι ςφάλματα, εφόςον αυτά δεν επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι
διόρκωςθ ι εφόςον επιδζχονται ςυμπλιρωςθ ι διόρκωςθ, δεν ζχουν αποκαταςτακεί κατά τθν αποςαφινιςθ
και τθν ςυμπλιρωςι τθσ ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ,
γ) για τθν οποία ο προςφζρων δεν ζχει παράςχει τισ απαιτοφμενεσ εξθγιςεισ εντόσ τθσ προκακοριςμζνθσ
προκεςμίασ ι θ εξιγθςθ δεν είναι αποδεκτι από τθν ανακζτουςα αρχι ςφμφωνα με το άρκρο 102 του
Ν.4412/2016,
δ) θ οποία είναι εναλλακτικι προςφορά ι θ οποία δεν πλθροί τισ ελάχιςτεσ απαιτιςεισ που ορίηονται ςτθν
εκάςτοτε πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν,
ε) θ οποία κζτει όρο αναπροςαρμογισ,
ςτ) θ οποία παρουςιάηει αποκλίςεισ από τουσ όρουσ και τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ τθσ Διακιρυξθσ για τθν
εφαρμογι του ΔΣΑ ι τθσ παροφςασ πρόςκλθςθσ υποβολισ οικονομικϊν προςφορϊν.

ΑΡΘΡΟ 4Ο
ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΜΕΙΟΔΟΣΗ – ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, εντόσ
προκεςμίασ δζκα (10) ηµερϊν από τη ςχετική ειδοποίηςη που του αποςτζλλεται ηλεκτρονικά, υποβάλλει
µζςω του ςυςτιματοσ, ςε μορφι αρχείου τφπου .pdf και ςε φάκελο µε ςιμανςθ «Δικαιολογθτικά
Κατακφρωςθσ», τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά των επόμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου, τα οποία
αποςφραγίηονται και ελζγχονται κατά τθ διαδικαςία που προβλζπεται ςτο παρόν άρκρο τθσ Ρρόςκλθςθσ.
Τα δικαιολογθτικά προςκομίηονται από τον προςφζροντα εντόσ τριϊν (3) εργαςίμων θµερϊν από τθν
θλεκτρονικι υποβολι και ςε ζντυπθ µορφι ςτθν υπθρεςία που διενεργεί το διαγωνιςμό. Υποβάλλονται ςε
ςφραγιςμζνο φάκελο με τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ (πλιρθσ τίτλοσ όπωσ υπθρεςίασ που διενεργεί το
διαγωνιςμό και αρικμόσ τθσ Διακιρυξθσ) και τθν ζνδειξθ «ΝΑ ΜΘΝ ΑΡΟΣΦΑΓΙΣΤΕΙ».
ΠΡΟΟΧΗ: Θ υποβολι του πιο πάνω φακζλου με τα δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ ςε ζντυπη μορφή, πρζπει να
πραγματοποιθκεί το αργότερο μζςα ςε τρεισ (3) εργάςιμεσ θμζρεσ από την ημερομηνία κατά την οποία ο κάθε
ςυμμετζχων ξεχωριςτά υπζβαλε ηλεκτρονικά τα δικαιολογητικά του ςτο ςφςτημα.
Επιςθμαίνεται ότι τα δικαιολογθτικά του φακζλου «Δικαιολογθτικά Κατακφρωςθσ» που ζχουν υποβλθκεί
θλεκτρονικά και απαιτοφνται να προςκομιςτοφν ςτθν υπθρεςία που διενεργεί τον διαγωνιςμό εντόσ τθσ
ανωτζρω αναφερόμενθσ προκεςμίασ, είναι τα δικαιολογθτικά και τα ςτοιχεία που δεν ζχουν εκδοκείςυνταχκεί από τον ίδιο τον οικονομικό φορζα και κατά ςυνζπεια δεν φζρουν τθν ψθφιακι του υπογραφι.
Με τθν οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το Σφςτθμα εκδίδει επιβεβαίωςθ
αποςτολισ τουσ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
1) Απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου, ι ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου
που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ – μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ
χϊρασ που είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ
πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι
απόφαςθ για:
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α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο
2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου
εγκλιματοσ (ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42),
β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία
ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997,
ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ
Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς.54),
κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα,
γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν
ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς.48), θ οποία κυρϊκθκε με το
ν.2803/2000 (Αϋ 48),
δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται,
αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002,
για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς.3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι
απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ,
ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ
ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ
Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ
νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ
25.11.2005, ς.15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.3691/2008 (Αϋ 166),
ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ
2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και
τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν
αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαιςίου 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς.1), θ οποία
ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν.4198/2013 (Αϋ 215).
Σθμειϊνεται ότι ςε περίπτωςθ που το απόςπαςμα ποινικοφ μθτρϊου φζρει καταδικαςτικζσ αποφάςεισ, οι
ςυμμετζχοντεσ κα πρζπει να επιςυνάπτουν ςε θλεκτρονικό αρχείο τφπου .pdf τισ αναφερόμενεσ ςε αυτό
καταδικαςτικζσ αποφάςεισ.
Θ υποχρζωςθ προςκόμιςθσ αντιγράφου ποινικοφ μθτρϊου αφορά:
α) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν ΕΡΕ, ΟΕ, ΕΕ και ΙΚΕ, τουσ διαχειριςτζσ. Σε περίπτωςθ φπαρξθσ περιςςοτζρων
του ενόσ διαχειριςτϊν, θ ανωτζρω υποχρζωςθ αφορά όλουσ τουσ διαχειριςτζσ.
β) ςτισ περιπτϊςεισ Α.Ε. τον Διευκφνοντα Σφμβουλο κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου.
γ) ςτισ περιπτϊςεισ ςυνεταιριςμϊν όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου
δ) ςε όλεσ τισ υπόλοιπεσ περιπτϊςεισ νομικϊν προςϊπων, τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ τουσ

2) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να είναι εν ιςχφ κατά το
χρόνο υποβολισ του, άλλωσ, ςτθν περίπτωςθ που δεν αναφζρεται χρόνοσ ιςχφοσ, που να ζχει εκδοκεί ζωσ
τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του και από το οποίο να προκφπτει ότι είναι ενιμεροσ ωσ προσ τισ
υποχρεϊςεισ του που αφοροφν τισ ειςφορζσ κοινωνικισ αςφάλιςθσ (κφριασ και επικουρικισ) και ωσ προσ τισ
φορολογικζσ υποχρεϊςεισ του.

3) Ριςτοποιθτικό αρμόδιασ αρχισ του οικείου κράτουσ-μζλουσ ι χϊρασ, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3)
μινεσ πριν τθν υποβολι του, από το οποίο να προκφπτει ότι δεν τελεί υπό πτϊχευςθ ι δεν ζχει υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι δεν τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι
από το δικαςτιριο, ι δεν ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι δεν ζχει αναςτείλει τισ
επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι ότι δεν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα
από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου.
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Ειδικότερα για τουσ οικονομικοφσ φορείσ που είναι εγκατεςτθμζνοι ςτθν Ελλάδα, τα πιςτοποιθτικά ότι δεν
τελοφν υπό πτϊχευςθ, πτωχευτικό ςυμβιβαςμό ι υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ ι ότι δεν ζχουν υπαχκεί ςε
διαδικαςία εξυγίανςθσ, εκδίδονται από το αρμόδιο πρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα. Το
πιςτοποιθτικό ότι το νομικό πρόςωπο δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ με δικαςτικι απόφαςθ εκδίδεται από το
οικείο Ρρωτοδικείο τθσ ζδρασ του οικονομικοφ φορζα, το δε πιςτοποιθτικό ότι δεν ζχει τεκεί υπό εκκακάριςθ
με απόφαςθ των εταίρων εκδίδεται από το Γ.Ε.Μ.Θ., ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ, ωσ κάκε φορά
ιςχφουν. Τα φυςικά πρόςωπα (ατομικζσ επιχειριςεισ) δεν προςκομίηουν πιςτοποιθτικό περί μθ κζςεωσ ςε
εκκακάριςθ. Θ μθ αναςτολι των επιχειρθματικϊν δραςτθριοτιτων του οικονομικοφ φορζα, για τουσ
εγκατεςτθμζνουσ ςτθν Ελλάδα οικονομικοφσ φορείσ αποδεικνφεται μζςω τθσ θλεκτρονικισ πλατφόρμασ τθσ
Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Εςόδων.

4) Ριςτοποιθτικό από τθ Διεφκυνςθ Ρρογραμματιςμοφ και Συντονιςμοφ τθσ Επικεϊρθςθσ Εργαςιακϊν
Σχζςεων, το οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι του, από το οποίο να
προκφπτουν οι πράξεισ επιβολισ προςτίμου που ζχουν εκδοκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα ςε χρονικό
διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ.
Διευκρινίηουμε ότι, μζχρι να καταςτεί εφικτι θ ζκδοςθ του ανωτζρω πιςτοποιθτικοφ, αυτό αντικακίςταται
από Υπεφκυνθ Διλωςθ του οικονομικοφ φορζα, χωρίσ να απαιτείται επίςθμθ διλωςθ του ΣΕΡΕ ςχετικά με
τθν ζκδοςθ του πιςτοποιθτικοφ.

5) Νομιμοποιθτικά ζγγραφα κάκε ςυμμετζχοντοσ, όπωσ το Φ.Ε.Κ. ίδρυςθσ και οι τροποποιιςεισ του ι
κωδικοποιθμζνο καταςτατικό (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Α.Ε. και Ε.Ρ.Ε.), αντίγραφο ι απόςπαςμα του
καταςτατικοφ και των εγγράφων τροποποιιςεϊν του (για διαγωνιηόμενουσ με μορφι Ο.Ε. και Ε.Ε.), Ζναρξθ
Επιτθδεφματοσ από τθν αντίςτοιχθ Δθμόςια Οικονομικι Υπθρεςία και τισ μεταβολζσ του (για τα φυςικά
πρόςωπα). Στοιχεία και ζγγραφα από τα οποία πρζπει να προκφπτουν ο Ρρόεδροσ και ο Διευκφνων
Σφμβουλοσ Α.Ε., τα υπόλοιπα πρόςωπα που ζχουν δικαίωμα να δεςμεφουν με τθν υπογραφι τουσ το νομικό
πρόςωπο και τα ζγγραφα τθσ νομιμοποίθςθσ αυτϊν, αν αυτό δεν προκφπτει ευκζωσ από το καταςτατικό
αναλόγωσ με τθ νομικι μορφι των εταιρειϊν ι κάκε άλλου νομικοφ προςϊπου (Οι ενϊςεισ και οι
κοινοπραξίεσ προςφερόντων που υποβάλλουν κοινι προςφορά, μαηί με τθν προςφορά υποβάλλουν τα
παραπάνω κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε προςφζροντα που ςυμμετζχει ςτθν ζνωςθ ι
κοινοπραξία). Τα ανωτζρω πρζπει να ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν από τθν υποβολι
τουσ.
6) Α. Σε περίπτωςθ νομικϊν προςϊπων: πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ μθτρϊου, το
οποίο να ζχει εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν τθν υποβολι του και με το οποίο κα
πιςτοποιείται θ εγγραφι του ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμά του.
Β. Σε περίπτωςθ ατομικϊν επιχειριςεων: ευκρινζσ φωτοαντίγραφο τθσ ειδικισ κάρτασ (Ε.Δ.Χ. ι Ρ.Ε.Ι.), θ
οποία να βρίςκεται ςε ιςχφ, ανάλογα με το όχθμα και ςε περίπτωςθ που απαςχολοφν οδθγοφσ, ευκρινζσ
φωτοαντίγραφο των ειδικϊν καρτϊν των οδθγϊν.

7) Για τουσ ςυνεταιριςμοφσ, βεβαίωςθ αρμόδιασ κατά περίπτωςθ αρχισ ότι ο Συνεταιριςμόσ λειτουργεί
νόμιμα.

8) Ιατρικό πιςτοποιθτικό υγείασ, ςε ιςχφ κατά τον χρόνο υποβολισ του, τόςο των οδθγϊν, όςο και των
ςυνοδϊν μακθτϊν ςφμφωνα με τα ςχετικϊσ οριηόμενα, ανά κατθγορία (οδθγοί ι ςυνοδοί) ςτθν υπ’ αρ. πρωτ.
4959/24-01-2019 εγκφκλιο του Υπουργείου Εςωτερικϊν (ΑΔΑ: ΩΥΘΕ465ΧΘ7-6Γ3).
Τονίηεται ότι:


τα δικαιολογθτικά που αφοροφν ςτθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ
δραςτθριότθτασ γίνονται αποδεκτά, εφόςον ζχουν εκδοκεί ζωσ τριάντα (30) εργάςιμεσ θμζρεσ πριν
από τθν υποβολι τουσ,



οι ζνορκεσ βεβαιϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί ζωσ τρεισ (3) μινεσ πριν από τθν υποβολι τουσ και
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οι Υπεφκυνεσ Δθλϊςεισ εφόςον ζχουν ςυνταχκεί μετά τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν
υποβολι των δικαιολογθτικϊν.

Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλλει εντόσ τθσ προκεςμίασ των δζκα (10) θμερϊν αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθ χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθ χοριγθςθ
των δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.

ΟΙ ΕΝΩΣΕΙΣ ΝΟΜΙΚΩΝ ΡΟΣΩΡΩΝ ΡΟΥ ΥΡΟΒΑΛΛΟΥΝ ΚΟΙΝΘ ΡΟΣΦΟΑ υποβάλλουν τα παραπάνω κατά
περίπτωςθ δικαιολογθτικά για κάκε οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτθν Ζνωςθ.
Με τθν υποβολι προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον.
Σθμειϊνεται ότι για όλεσ τισ ανωτζρω περιπτϊςεισ φυςικϊν προςϊπων, νομικϊν προςϊπων,
περιλαμβανομζνων των ςυνεταιριςμϊν και των ενϊςεων προςϊπων:
Τα αποδεικτικά ζγγραφα ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ
ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Στα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ
Χάγθσ τθσ 5.10.1961, που κυρϊκθκε με το Ν.1497/1984 (Α'188). Ειδικά τα αλλοδαπά ιδιωτικά ζγγραφα
επικυρωμζνθ είτε από πρόςωπο αρμόδιο κατά τισ διατάξεισ τθσ εκνικισ νομοκεςίασ, είτε από πρόςωπο κατά
νόμο αρμόδιο τθσ χϊρασ ςτθν οποία ζχει ςυνταχκεί το ζγγραφο.
Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει ζνα ι περιςςότερα από τα ωσ άνω ζγγραφα ι
πιςτοποιθτικά ι όπου τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ παραπάνω περιπτϊςεισ,
κακϊσ και ςτισ παραγράφουσ 1 και 2 και ςτθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 4 του άρκρου 73 του
Ν.4412/2016, το/α ζγγραφο/α ι το/α πιςτοποιθτικό/α μπορεί/οφν να αντικακίςταται/νται από ζνορκθ
βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ-μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ
του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου
επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου
είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ.
Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι
δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι πιςτοποιθτικά αυτά ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ
που αναφζρονται ανωτζρω.
Στθν περίπτωςθ που οικονομικόσ φορζασ επικυμεί να ςτθριχκεί ςτισ ικανότθτεσ άλλων φορζων, για τθν
απόδειξθ ότι κα ζχει ςτθ διάκεςι του τουσ αναγκαίουσ πόρουσ, προςκομίηει, ιδίωσ, ςχετικι ζγγραφθ
δζςμευςθ των φορζων αυτϊν για το ςκοπό αυτό (π.χ. ιδιωτικό ςυμφωνθτικό).
Στθν περίπτωςθ που προςφζρων οικονομικόσ φορζασ ι ζνωςθ αυτϊν ςτθρίηεται ςτισ ικανότθτεσ άλλων
φορζων, οι φορείσ ςτθν ικανότθτα των οποίων ςτθρίηεται υποχρεοφνται ςτθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν
που αποδεικνφουν ότι δεν ςυντρζχουν οι λόγοι αποκλειςμοφ τθσ παροφςασ και ότι πλθροφν τα ςχετικά
κριτιρια επιλογισ κατά περίπτωςθ.
Ο οικονομικόσ φορζασ υποχρεοφται να αντικαταςτιςει ζνα φορζα ςτθν ικανότθτα του οποίου ςτθρίηεται,
εφόςον ο τελευταίοσ δεν πλθροί το ςχετικό κριτιριο επιλογισ ι για τον οποίο ςυντρζχουν λόγοι
αποκλειςμοφ.
Θ Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ διατθρεί το δικαίωμα, προ τθσ υπογραφισ τθσ Σφμβαςθσ, να ηθτιςει τθν
επικαιροποίθςθ οποιουδιποτε κατακυρωτικοφ εγγράφου κρίνει απαραίτθτο και ο ανάδοχοσ οφείλει να το
προςκομίςει.
Τυχόν απαιτοφμενεσ δθλϊςεισ ι υπεφκυνεσ δθλϊςεισ του παρόντοσ άρκρου υπογράφονται ψθφιακά από
τουσ ζχοντεσ υποχρζωςθ προσ τοφτο και δεν απαιτείται ςχετικι κεϊρθςθ γνθςίου υπογραφισ από αρμόδια
διοικθτικι αρχι ι ΚΕΡ, ακόμα και αν άλλωσ ορίηεται ςτθν εκάςτοτε πρόςκλθςθ υποβολισ προςφορϊν
(Ν.4250/2014, άρκρο 3).
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Επιςθμαίνεται ότι, οι αλλοδαποί οικονομικοί φορείσ δεν ζχουν τθν υποχρζωςθ να υπογράφουν τα
δικαιολογθτικά που υποβάλλουν με τθν προςφορά τουσ, με χριςθ προθγμζνθσ θλεκτρονικισ υπογραφισ,
αλλά μπορεί να τα αυκεντικοποιοφν με οποιονδιποτε άλλο πρόςφορο τρόπο, εφόςον ςτθ χϊρα προζλευςισ
τουσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ςε διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων
ςυμβάςεων. Στισ περιπτϊςεισ αυτζσ θ προςφορά ςυνοδεφεται με υπεφκυνθ διλωςθ ςτθν οποία δθλϊνεται
ότι ςτθν χϊρα προζλευςθσ δεν προβλζπεται θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ ι ότι ςτθν χϊρα
προζλευςθσ δεν είναι υποχρεωτικι θ χριςθ προθγμζνθσ ψθφιακισ υπογραφισ για τθν ςυμμετοχι ςε
διαδικαςίεσ ςφναψθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.
Αναφορικά με τθν επικφρωςθ των απαιτουμζνων δικαιολογθτικϊν ιςχφουν τα αναφερόμενα ςτο άρκρο 1 του
Ν. 4250/2014. Σε περίπτωςθ που με τθν αίτθςθ ςυμμετοχισ υποβάλλονται ιδιωτικά ζγγραφα, αυτά γίνονται
αποδεκτά είτε κατά τα προβλεπόμενα ςτισ διατάξεισ του Ν. 4250/2014 είτε και ςε απλι φωτοτυπία, εφόςον
ςυνυποβάλλεται Υπεφκυνθ Διλωςθ ςτθν οποία βεβαιϊνεται θ ακρίβειά τουσ και θ οποία φζρει υπογραφι
ζωσ και δζκα (10) θμζρεσ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν.

ΕΙΔΙΚΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ
Εκτόσ από τα παραπάνω δικαιολογθτικά, ο προςφζρων ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ, οφείλει
να υποβάλει και τα εξισ ζγγραφα και δικαιολογθτικά:
1. Υπεφκυνθ Διλωςθ τθσ παρ. 4 του άρκρου 8 του ν. 1599/1986, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ψθφιακά

υπογεγραμμζνθ, ςτθν οποία κα δθλϊνει:
Α) τουσ τυχόν νομικοφσ περιοριςμοφσ λειτουργίασ τθσ επιχείρθςθσ
Β) εάν ζχει επιβλθκεί ςτον ςυμμετζχοντα θ ποινι του αποκλειςμοφ από διαγωνιςμοφσ, με αμετάκλθτθ
απόφαςθ του Υπουργοφ Ανάπτυξθσ κατά τα άρκρα 18, 34 και 39 του Κ.Ρ.Δ. 118/2007. Εάν θ ποινι του
αποκλειςμοφ επιβλικθκε για οριςμζνο χρόνο, το ςτοιχείο τοφτο λαμβάνεται υπόψθ για τθν απόρριψθ τθσ
προςφοράσ, μόνο για το χρονικό αυτό διάςτθμα.
Γ) τα ονόματα των οδθγϊν και ςυνοδϊν (όπου αυτοί απαιτοφνται) που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν
εκτζλεςθ του/των δρομολογίου/γίων, με αναφορά ςτον Αρικμό Δελτίου Ταυτότθτάσ τουσ
Δ) ότι με δικι τουσ μζριμνα και ευκφνθ κα προβαίνουν ςτθν ανανζωςθ όλων των απαιτοφμενων
δικαιολογθτικϊν που ηθτοφνται ςτο παρόν άρκρο (π.χ. άδειεσ κυκλοφορίασ, δελτία τεχνικοφ ελζγχου,
αςφαλιςτικι κάλυψθ οχθμάτων, ειδικι κάρτα ΕΔΧ ι Ρ.Ε.Ι. κλπ), τα οποία κα είναι ςτθ διάκεςθ τθσ
Υπθρεςίασ, οποτεδιποτε ηθτθκοφν.
2. Φωτοαντίγραφα των αδειϊν κυκλοφορίασ των οχθμάτων (βαςικό και εφεδρικό), που κα χρθςιμοποιθκοφν
3.
4.
5.
6.
7.

8.

για κάκε δρομολόγιο.
Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων δελτίων τεχνικοφ ελζγχου των οχθμάτων (βαςικό και εφεδρικό) από
δθμόςιο ι ιδιωτικό Κ.Τ.Ε.Ο.
Φωτοαντίγραφα των ιςχυόντων αςφαλιςτικϊν ςυμβολαίων των οχθμάτων (βαςικό και εφεδρικό), που κα
χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο.
Φωτοαντίγραφο ειδικισ κάρτασ (Ε.Δ.Χ. ι Ρ.Ε.Ι.) των οδθγϊν.
Τα ΚΤΕΛ κα δθλϊνουν υπεφκυνα ότι διακζτουν βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ωσ προσ το νόμιμο τθσ
λειτουργίασ τουσ.
Κατάςταςθ των βαςικϊν οχθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκτζλεςθ κάκε δρομολογίου. Σε
περίπτωςθ ανάγκθσ αντικατάςταςθσ του οχιματοσ και προ τθσ πραγματοποίθςθσ αυτισ, με δικι τουσ
μζριμνα και ευκφνθ κα προβαίνουν αμελλθτί ςτθν ενθμζρωςθ τθσ αρμόδιασ Υπθρεςίασ τθσ Ρεριφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Σε περίπτωςθ που τα μεταφορικά μζςα δεν είναι ςτο όνομα τθσ εταιρείασ ι του φυςικοφ προςϊπου που
ςυμμετζχει ςτον διαγωνιςμό, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ μεταξφ
του ςυμμετζχοντοσ και του ιδιοκτιτθ των μεταφορικϊν μζςων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ
ςφμβαςθσ και μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ.
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Με τθν οριςτικι θλεκτρονικι υποβολι των ωσ άνω δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ, το Σφςτθμα εκδίδει
επιβεβαίωςθ τθσ παραλαβισ τουσ.
ε περίπτωςη που κάποιο από τα ανωτζρω δικαιολογητικά δεν ζχει εκδοθεί ζωσ την καταληκτική
ημερομηνία υποβολήσ των δικαιολογητικϊν κατακφρωςησ, χωρίσ υπαιτιότητα του μειοδότη, τότε ο
μειοδότησ θα πρζπει να υποβάλει Τπεφθυνη Δήλωςη, ψηφιακά υπογεγραμμζνη, ςτην οποία να δηλϊνει ότι
ζχει κάνει αίτηςη ςτην αρμόδια αρχή για την ζκδοςη του εν λόγω πιςτοποιητικοφ, να ςυνυποβάλει
αντίγραφο του αριθμοφ πρωτοκόλλου τησ εν λόγω αίτηςησ και να δηλϊνει επίςησ ότι θα προςκομίςει το
πιςτοποιητικό μόλισ αυτό εκδοθεί.
ΠΡΟΟΧΗ: Στισ περιπτϊςεισ που ο ςυμμετζχων υποβάλλει ψευδι ι ανακριβι υπεφκυνθ διλωςθ, ι ο υπόχρεοσ
προσ τοφτο προςφζρων δεν υποβάλλει θλεκτρονικά και δεν προςκομίςει εγκαίρωσ και προςθκόντωσ κατά το
ςτάδιο τθσ κατακφρωςθσ ζνα ι περιςςότερα από τα ζγγραφα και δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ του παρόντοσ
άρκρου, καταπίπτει υπζρ τησ Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ η Εγγυητική Επιςτολή υμμετοχήσ του.

ΑΡΘΡΟ 5Ο
ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟΦΡΑΓΙΗ ΦΑΚΕΛΟΤ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΚΑΣΑΚΤΡΩΗ»
Θ θλεκτρονικι αποςφράγιςθ του φακζλου «Δικαιολογητικά κατακφρωςησ» του προςφζροντοσ ςτον οποίο
πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ γίνεται φςτερα από ςχετικι ειδοποίθςθ, μζςω του ςυςτιματοσ, των
ςυμμετεχόντων. Θ αποςφράγιςθ γίνεται µζςω του αρμοδίου πιςτοποιθμζνου ςτο ςφςτθμα ςυλλογικοφ
οργάνου τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, εφαρμόηοντασ τισ κείμενεσ διατάξεισ για τθν ανάκεςθ δθμοςίων
ςυμβάςεων και διαδικαςιϊν.
Αμζςωσ μετά τθν ανωτζρω θλεκτρονικι αποςφράγιςθ, οι ςυμμετζχοντεσ ςτο διαγωνιςμό που δεν ζχουν
αποκλειςτεί οριςτικά, κα ζχουν θλεκτρονικι πρόςβαςθ ςτο περιεχόμενο του φακζλου των Δικαιολογθτικϊν
Κατακφρωςθσ που αποςφραγίςκθκε.
Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υπεβλικθκαν και ο
προςωρινόσ ανάδοχοσ υποβάλει εντόσ τθσ προκεςμίασ του άρκρου 4 του παρόντοσ, αίτθμα προσ το αρμόδιο
όργανο αξιολόγθςθσ για τθν παράταςθ τθσ προκεςμίασ υποβολισ, το οποίο ςυνοδεφεται με αποδεικτικά
ζγγραφα από τα οποία να αποδεικνφεται ότι ζχει αιτθκεί τθν χοριγθςθ των δικαιολογθτικϊν, θ ανακζτουςα
αρχι παρατείνει τθν προκεςμία υποβολισ των δικαιολογθτικϊν για όςο χρόνο απαιτθκεί για τθν χοριγθςθ των
δικαιολογθτικϊν από τισ αρμόδιεσ αρχζσ.
Απορρίπτεται θ προςφορά του προςωρινοφ αναδόχου, καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ
ςυμμετοχισ του και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον
ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά, τθρουμζνθσ τθσ ανωτζρω διαδικαςίασ, εάν:
i) κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν με το Ενιαίο
Ευρωπαϊκό Ζντυπο Σφμβαςθσ (Ε.Ε.Ε.Σ.), είναι ψευδι ι ανακριβι, ι
ii) δεν υποβλθκοφν ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των
παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι
iii) από τα δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι
προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςφμφωνα με τθν παροφςα Διακιρυξθ.
Σε περίπτωςθ ζγκαιρθσ και προςικουςασ ενθμζρωςθσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ για μεταβολζσ ςτισ
προχποκζςεισ τισ οποίεσ ο προςωρινόσ ανάδοχοσ είχε δθλϊςει με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό ζντυπο Σφμβαςθσ
(Ε.Ε.Ε.Σ.), ότι πλθροί, οι οποίεσ επιλκαν ι για τισ οποίεσ ζλαβε γνϊςθ μετά τθν διλωςθ και μζχρι τθν θμζρα τθσ
ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ για τθν προςκόμιςθ των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (οψιγενείσ μεταβολζσ), δεν
καταπίπτει υπζρ τθσ ανακζτουςασ αρχισ θ εγγφθςθ ςυμμετοχισ του.
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Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν υποβάλει αλθκι ι ακριβι διλωςθ ι δεν προςκομίςει ζνα ι
περιςςότερα από τα απαιτοφμενα δικαιολογθτικά ι δεν αποδείξει ότι πλθροί τα κριτιρια ποιοτικισ επιλογισ
ςφμφωνα με τθν παροφςα διακιρυξθ, θ διαδικαςία ματαιϊνεται.
Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ (ςε τρία
αντίτυπα) από τθν επιτροπι αξιολόγθςθσ τθσ εκάςτοτε πρόςκλθςθσ υποβολισ προςφορϊν και τθ διαβίβαςθ
αυτϊν ςτθν Οικονομικι Επιτροπι τθσ ανακζτουςασ αρχισ, ςτο οποίο αναγράφεται θ τυχόν ςυμπλιρωςθ
δικαιολογθτικϊν κατά τα οριηόμενα ανωτζρω και ςτθν παρ. 2 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016, για τθ λιψθ
απόφαςθσ είτε για τθν κατακφρωςθ τθσ ςφμβαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ είτε για τθν κιρυξθ
του προςωρινοφ αναδόχου ωσ εκπτϊτου.
Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.

Άρθρο 6ο
ΠΡΟΚΟΜΙΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΡΙΝ ΣΗΝ ΤΠΟΓΡΑΦΗ ΣΗ ΤΜΒΑΗ
Μετά τθν, εκ μζρουσ τθσ ανακζτουςασ αρχισ, πρόςκλθςθ του αναδόχου για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ,
και εντόσ τθσ τεκείςασ ςε αυτόν προκεςμίασ, ο ανάδοχοσ κα πρζπει να προςκομίςει ςτθν ανακζτουςα αρχι τα
ακόλουκα:
Α) Υπεφκυνεσ δθλϊςεισ των υποψθφίων οδθγϊν και των ςυνοδϊν οχθμάτων μεταφοράσ μακθτϊν, ςτισ οποίεσ
δθλϊνουν ότι δεν ζχουν παραπεμφκεί για κανζνα από τα αναφερόμενα ςτθν ΚΥΑ αδικιματα, ιτοι:


Να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για κακοφργθμα



Να μθν ζχουν παραπεμφκεί ςε δίκθ για τα αδικιματα τθσ βαριάσ ςωματικισ βλάβθσ (ΡΚ 310), αρπαγισ
ανθλίκων (ΡΚ 324), ακοφςιασ απαγωγισ (ΡΚ 327), προςβολισ γενετιςιασ αξιοπρζπειασ (ΡΚ 337 παρ. 25), αποπλάνθςθσ παιδιϊν (ΡΚ 339), κατάχρθςθσ ανθλίκων ςε αςζλγεια (ΡΚ 342), πορνογραφίασ
ανθλίκων (ΡΚ 348Α), προςζλκυςθσ παιδιϊν για γενετιςιουσ λόγουσ (ΡΚ 348Β), μαςτροπείασ (ΡΚ 349),
εκμετάλλευςθσ πόρνθσ (ΡΚ 350), αςζλγειασ με ανιλικο ζναντι αμοιβισ (ΡΚ 351Α) και εκβίαςθσ (ΡΚ
385)]



Να μθν ζχουν τεκεί ςε ςτερθτικι δικαςτικι ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι), υπό επικουρικι δικαςτικι
ςυμπαράςταςθ (πλιρθ ι μερικι) και υπό τισ δφο αυτζσ καταςτάςεισ και



Να μθν ζχουν καταδικαςτεί αμετάκλθτα για παράβαςθ ΚΟΚ, θ οποία τιμωρείται με ποινι φυλάκιςθσ
τουλάχιςτον ενόσ (1) ζτουσ.

Β) Άδεια κυκλοφορίασ των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο (βαςικό και εφεδρικό)

Γ) Αςφαλιςτιρια ςυμβόλαια ςε ιςχφ για τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο (βαςικό και
εφεδρικό)

Δ) Δελτίο τεχνικοφ ελζγχου από ΚΤΕΟ ςε ιςχφ για τα οχιματα που κα χρθςιμοποιθκοφν για κάκε δρομολόγιο
(βαςικό και εφεδρικό)

Ε) βεβαίωςθ τθσ εποπτεφουςασ αρχισ ωσ προσ το νόμιμο τθσ λειτουργίασ των ΚΤΕΛ.

ΣΤ) Σε περίπτωςθ που τα μεταφορικά μζςα δεν ανικουν ςτον οικονομικό φορζα που ςυμμετζχει ςτον
διαγωνιςμό, κα υποβάλλεται ιδιωτικό ςυμφωνθτικό ενοικίαςθσ ι παραχϊρθςθσ μεταξφ του οικονομικοφ
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φορζα και του ιδιοκτιτθ των μεταφορικϊν μζςων, το οποίο κα ιςχφει για όλθ τθ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ και
μζχρι τθν πλιρθ εκτζλεςθ τθσ.

Η) Κατάςταςθ των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιθκοφν (βαςικϊν και εφεδρικϊν) για τθν εκτζλεςθ κάκε
δρομολογίου και ονοματεπϊνυμο οδθγοφ και ςυνοδοφ ανά όχθμα (μόνο για τα βαςικά οχιματα).

Άρθρο 7ο
ΤΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑ
1. Ο Ανάδοχοσ δεν απαλλάςςεται από τισ ςυμβατικζσ του υποχρεϊςεισ και ευκφνεσ λόγω ανάκεςθσ τθσ
εκτζλεςθσ τμιματοσ/τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ ςε υπεργολάβουσ. Θ τιρθςθ των υποχρεϊςεων τθσ παρ.2 του
άρκρου 18 του Ν.4412/2016 από υπεργολάβουσ δεν αίρει τθν ευκφνθ του κυρίου αναδόχου.
Δεν επιτρζπεται θ ανάκεςθ τθσ εκτζλεςθσ εκείνων των δρομολογίων που ανικουν ςε οποιαδιποτε ομάδα
ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Α τθσ παροφςασ διακιρυξθσ ςτα οποία επιβαίνει ζνασ τουλάχιςτον μακθτισ που
φοιτά ςε ειδικό ςχολείο ι νθπιαγωγείο λόγω των ιδιαίτερων αναγκϊν και του ευαίςκθτου τθσ θλικίασ των
ατόμων αυτϊν. Για διευκόλυνςθ των Οικονομικϊν φορζων ςτο Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ διακιρυξθσ δίνεται
πίνακασ με τα ανωτζρω δρομολόγια.
2. Κατά τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ ο κφριοσ ανάδοχοσ υποχρεοφται να αναφζρει ςτθν ανακζτουςα αρχι το
όνομα, τα ςτοιχεία επικοινωνίασ και τουσ νομίμουσ εκπροςϊπουσ των υπεργολάβων του, οι οποίοι
ςυμμετζχουν ςτθν εκτζλεςθ αυτισ, εφόςον είναι γνωςτά τθ ςυγκεκριμζνθ χρονικι ςτιγμι. Επιπλζον,
υποχρεοφται να γνωςτοποιεί ςτθν ανακζτουςα αρχι κάκε αλλαγι των πλθροφοριϊν αυτϊν, κατά τθ διάρκεια
τθσ ςφμβαςθσ, κακϊσ και τισ απαιτοφμενεσ πλθροφορίεσ ςχετικά με κάκε νζο υπεργολάβο, τον οποίο ο κφριοσ
ανάδοχοσ χρθςιμοποιεί εν ςυνεχεία ςτθν εν λόγω ςφμβαςθ, προςκομίηοντασ τα ςχετικά
ςυμφωνθτικά/δθλϊςεισ ςυνεργαςίασ (παρ. 2 του άρκρου 78 του Ν.4412/2016). Σε περίπτωςθ διακοπισ τθσ
ςυνεργαςίασ του Αναδόχου με υπεργολάβο/υπεργολάβουσ τθσ ςφμβαςθσ, αυτόσ υποχρεοφται ςε άμεςθ
γνωςτοποίθςθ τθσ διακοπισ αυτισ ςτθν Ανακζτουςα Αρχι, οφείλει δε να διαςφαλίςει τθν ομαλι εκτζλεςθ του
τμιματοσ/των τμθμάτων τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον ίδιο, είτε από νζο υπεργολάβο τον οποίο κα
γνωςτοποιιςει ςτθν ανακζτουςα αρχι κατά τθν ωσ άνω διαδικαςία.
3. Θ ανακζτουςα αρχι επαλθκεφει τθ ςυνδρομι των λόγων αποκλειςμοφ για τουσ υπεργολάβουσ, όπωσ αυτοί
περιγράφονται ςτο άρκρο 1 και με τα δικαιολογθτικά του άρκρου 7 τθσ παροφςασ, εφόςον το(α) τμιμα(τα) τθσ
ςφμβαςθσ, το(α) οποίο(α) ο ανάδοχοσ προτίκεται να ανακζςει υπό μορφι υπεργολαβίασ ςε τρίτουσ,
υπερβαίνουν ςωρευτικά το ποςοςτό του τριάντα τοισ εκατό (30%) τθσ ςυνολικισ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ. Επιπλζον,
προκειμζνου να μθν ακετοφνται οι υποχρεϊςεισ τθσ παρ.2 του άρκρου 18 του Ν.4412/2016, δφναται να
επαλθκεφςει τουσ ωσ άνω λόγουσ και για τμιμα ι τμιματα τθσ ςφμβαςθσ που υπολείπονται του ωσ άνω
ποςοςτοφ.
Πταν από τθν ωσ άνω επαλικευςθ προκφπτει ότι ςυντρζχουν λόγοι αποκλειςμοφ απαιτεί ι δφναται να
απαιτιςει τθν αντικατάςταςι του, κατά τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτισ παρ.5 και 6 του άρκρου 131 του
Ν.4412/2016.

ΑΡΘΡΟ 8Ο
ΣΡΟΠΟ ΠΛΗΡΩΜΗ – ΚΡΑΣΗΕΙ
Θ πλθρωμι τθσ αξίασ των υπθρεςιϊν ςτον ανάδοχο κα γίνεται τμθματικά ςε τρείσ δόςεισ (1 θ δόςθ: ςτο τζλοσ
του 1ου τετραμινου του κάκε ςχολικοφ ζτουσ, 2θ δόςθ: ςτο τζλοσ του επόμενου τριμινου και 3θ δόςθ: ςτο
τζλοσ του τελευταίου τριμινου του ςχολικοφ ζτουσ) ανάλογα με τισ υποβαλλόμενεσ βεβαιϊςεισ μεταφοράσ
μακθτϊν από τισ ςχολικζσ μονάδεσ. Το φορολογικό παραςτατικό (τιμολόγιο)με τα ςυνοδευόμενα
δικαιολογθτικά δαπάνθσ κα υποβάλλονται για ζλεγχο ςτθν αρμόδια Ρεριφερειακι Ενότθτα. Μετά τον ζλεγχο
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κα προςκομίηονται ςτθν Οικονομικι Υπθρεςία τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για τθν εκκακάριςθ τθσ
δαπάνθσ με τθν ζκδοςθ χρθματικοφ εντάλματοσ πλθρωμισ ςτο όνομα του δικαιοφχου.

Τα απαιτοφμενα από το νόμο δικαιολογθτικά πλθρωμισ είναι:




Βεβαίωςθ πραγματοποίθςθσ δρομολογίου/γίων από το Διευκυντι κάκε ςχολείου.
Μθνιαίο Τιμολόγιο του αναδόχου.
Φορολογικι και αςφαλιςτικι ενθμερότθτα κατά τθν πλθρωμι (όπου απαιτείται).

Ο υπολογιςμόσ τθσ αποηθμίωςθσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ςτουσ αναδόχουσ κα γίνεται ωσ εξισ:
Α) αφξθςθ ι μείωςθ του αρχικοφ ςυμβατικοφ τιμιματοσ κα υπολογίηεται κατά τθν πλθρωμι του τιμολογίου του
τελευταίου μθνόσ εκτζλεςθσ του/των δρομολογίου/ων, για κάκε ςχολικό ζτοσ
Β) ςε περίπτωςθ διακοπισ ι λιξθσ των ςυμβάςεων ο ανωτζρω ςυμψθφιςμόσ κα γίνεται κατά τθν πλθρωμι του
τιμολογίου του τελευταίου μθνόσ εκτζλεςθσ του/των δρομολογίου/ων.
Γ) οποιαδιποτε άλλθ χρονικι ςτιγμι εφόςον προκφψει νόμιμθ ανάγκθ, με απόφαςθ τθσ Οικονομικισ
Επιτροπισ τθσ Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
Οι κρατιςεισ επί τθσ ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ βαρφνουν τον ανάδοχο, ιτοι:
o

Ο αναλογϊν φόροσ ειςοδιματοσ

o

Ραρακράτθςθ 0,07% επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (εκτόσ Φ.Ρ.Α.),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 44 του Ν.4605/2019, για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν αναγκϊν
τθσ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων. Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ ςε ποςοςτό 20% επί αυτοφ επί
τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ αρχισ των ςυμβάςεων, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του
άρκρου 12 του Κϊδικα Χαρτοςιμου.
Ραρακράτθςθ 0,06% επί τθσ αξίασ τθσ αρχικισ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ (εκτόσ Φ.Ρ.Α.),
ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παραγράφου 3 του άρκρου 350 του Ν.4412/16, για τθν κάλυψθ των
λειτουργικϊν αναγκϊν τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν. Χαρτόςθμο 3% και ΟΓΑ ςε
ποςοςτό 20% επί αυτοφ επί τθσ παρακράτθςθσ υπζρ τθσ Αρχισ Εξζταςθσ Ρροδικαςτικϊν Ρροςφυγϊν.
Το ποςό αυτό αποτελεί ζςοδο του Δθμοςίου και του ΟΓΑ αντίςτοιχα και αποδίδεται κατά τισ κείμενεσ
διατάξεισ.
Ραρακράτθςθ φψουσ 0,02% υπζρ του Δθμοςίου, θ οποία υπολογίηεται επί τθσ αξίασ, εκτόσ ΦΡΑ, τθσ
αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Το ποςό αυτό παρακρατείται ςε κάκε πλθρωμι
από τθν ανακζτουςα αρχι ςτο όνομα και για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Δθμοςίων
Συμβάςεων και Ρρομθκειϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 6 του άρκρου 36 του ν. 4412/2016 Ο χρόνοσ, τρόποσ
και θ διαδικαςία κράτθςθσ των ωσ άνω χρθματικϊν ποςϊν (0,02%), κακϊσ και κάκε άλλο αναγκαίο
κζμα για τθν εφαρμογι τθσ ωσ άνω κράτθςθσ εξαρτάται από τθν ζκδοςθ τθσ κοινισ απόφαςθσ του
Υπουργοφ Οικονομίασ, Ανάπτυξθσ και Τουριςμοφ και Οικονομικϊν τθσ παρ. 6 του άρκρου 36 του ν.
4412/2016.

o

o

Ο Φ.Ρ.Α. 24% βαρφνει τθν Ρεριφζρεια Δυτικισ Ελλάδασ.
Θ ανωτζρω δαπάνθ για το υπόλοιπο το ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ
Ρεριφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021 για το ποςό των 42.657,24 ευρϊ και τον ΚΑΕ:
02.01.191.0821.01.1235. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 983/2021 (ΑΔΑ.: ΨΑΚΣ7Λ6-Θ2Ψ) και
984/2021 (ΑΔΑ.: ΨΓΥΙ7-ΡΘ) αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .
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Κατά τα λοιπά ιςχφουν οι όροι τησ υπ. αριθμ. 134500/8868/05-06-2020 διακήρυξησ για την εφαρμογή
Δυναμικοφ υςτήματοσ Αγορϊν του άρθρου 33 του Ν.4412/2016, τετραετοφσ διάρκειασ, για την ανάθεςη
υπηρεςιϊν μεταφοράσ μαθητϊν Πρωτοβάθμιασ και Δευτεροβάθμιασ Εκπαίδευςησ χωρικήσ αρμοδιότητασ
Περιφζρειασ Δυτικήσ Ελλάδασ, για τα ςχολικά ζτη 2020-2021, 2021-2022, 2022-2023 & 2023-2024.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΣΡΟΠΗ

ΠΑΝΑΓΙΩΣΗ ΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΤΛΟ
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Α
ΠΙΝΑΚΔ ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΓΣΠ264Α

2

ΓΣΠ264Β

Β/ΘΜΗ
Α

ΛΤΓΗΔ ΓΤΜΝΑΗΟ
ΟΒΡΤΑ
ΛΤΓΗΔ ΓΤΜΝΑΗΟ
ΟΒΡΤΑ

ΖΜΔΡΖΗΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ
ΟΒΡΤΑ
ΠΑΣΡΩΝ
ΑΥΑΪΑ
ΖΜΔΡΖΗΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ
ΟΒΡΤΑ
ΠΑΣΡΩΝ
ΑΥΑΪΑ

ΓΗΜΟ


ΩΡΑ
ΔΝΑΡΞΗ
ΓΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΤ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

3

08:00:00

6,545

6,545

13,54

3,2
5

16,79

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

3

14:00:00

7,210

7,210

14,16

3,4
0

17,56

ΔΜΦΟΡΣ
Α
ΥΙΛΙΟΜΔ
ΣΡΑ
ΑΠΛΗ
ΓΙΑΓΡΟ
ΜΗ

ΔΚΣ
Ο
ΠΟΛ
Η
ΜΙΚΡ
Η
ΚΛΙ
Η
(<5%
)

ΔΚΣΟ

ΠΟΛΗ

ΜΔΓΑ
ΛΗ
ΚΛΙΗ
(>5%)

ΜΔΓΙΣ
Ο
ΗΜΔΡΗ
ΙΟ
ΚΟΣΟ
 ΥΩΡΙ
ΦΠΑ

ΦΠ
Α
24
%

ΗΜΔΡΙΙΟ
ΚΟΣΟ
ΓΡΟΜΟΛΟ
ΓΙΟΤ ΜΔ
ΦΠΑ

ΔΣΗΙΟ
ΚΟΣΟ

ΤΝΟΓΟ (ΝΑΙ / ΟΥΙ)

1

Β/ΘΜΗ
Α

ΔΞΤΠΗΡΔΣΟΤΜ
ΔΝΔ
ΥΟΛΙΚΔ
ΜΟΝΑΓΔ

ΠΛΗΘΟ ΠΡΟΒΛΔΠΟΜΔΝΩΝ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΩΝ

ΚΩΓΙΚΟ

ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ
ΓΙΑΓΡΟΜΗ
ΓΡΟΜΟΛΟΓΙΟ
Τ

ΔΙΓΟ
ΓΙΑΓΡΟΜΗ

ΠΛΗΘΟ ΜΑΘΗΣΩΝ/ΣΡΙΩΝ

Α/
Α

ΒΑΘΜΙΓΑ ΔΚΑΠΙΓΔΤΗ

ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ
ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ ΑΥΑΪΑ ΣΜΗΜΑ ΠΑΙΓΔΙΑ Π.Δ. ΑΥΑΪΑ

ΜΔΣΑΦΟΡ
ΙΚΟ
ΜΔΟ:
1.ΜΙΚΡΟ
ΛΔΩΦΟΡΔ
ΙΟ 2.
ΜΔΓΑΛΟ
ΛΔΩΦΟΡΔ
ΙΟ

1
0
0

1.678,96

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

13,54

1
0
0

1.755,84

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

14,16

ΔΓΓΤΗΣΙΚ
Η
ΔΠΙΣΟΛΗ
ΤΜΜΔΣΟ
ΥΗ 1%
ΔΠΙ ΣΟΤ
ΤΝΟΛΙΚ
ΟΤ
ΚΟΣΟΤ
ΥΩΡΙ
ΦΠΑ
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3

4

ΓΣΠ348Α

ΓΣΠ348Β

Β/ΘΜΗ
Α

Β/ΘΜΗ
Α

ΘΔΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗ
Ζ ΜΔ
ΣΑΚΣΗΚΟ)
ΘΔΑ ΚΑΛΛΗΘΔΑ
(ΑΝΣΑΠΟΚΡΗ
Ζ ΜΔ
ΣΑΚΣΗΚΟ)

Α/ΘΜΗ
Α
7

ΓΣΜΠ150Α
Α/ΘΜΗ
Α
8

ΓΣΜΠ150Β
Α/ΘΜΗ
Α
9

ΓΣΠ199Α
Α/ΘΜΗ
Α

10

ΓΣΠ199Β

ΓΣΓ227Α

2,965

10,15

2,4
4

12,59

1
0
0

1.258,60

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

10,15

ΖΜΔΡΖΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΓΔΜΔΝΗΚΑ
ΑΥΑΪΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

3

14:20:00

2,965

2,965

10,15

2,4
4

12,59

1
0
0

1.258,60

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

10,15

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

1

42,090

42,09
0

47,13

11,
31

58,44

1
0
0

5.844,12

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

47,13

41,653

41,65
3

46,71

11,
21

57,92

1
0
0

5.792,04

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

46,71

1,584

1,584

8,85

2,1
2

10,97

1
0
0

1.097,40

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

8,85

1,346

1,346

8,62

2,0
7

10,69

1
0
0

1.068,88

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

8,62

9,598

2,000

7,598

17,22

4,1
3

21,35

1
0
0

2.135,28

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

17,22

9,686

2,000

7,686

17,31

4,1
5

21,46

1
0
0

2.146,44

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

17,31

19,150

19,15
0

25,45

6,1
1

31,56

1
0
0

3.155,80

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

25,45

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

ΚΡΤΣΑΛΛΟΒ
ΡΤΖ ΑΡΑΒΑΛΗ

ΟΛΟΖΜΔΡΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΑΡΑΒΑΛΗΟΤ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΑΡΛΑ

ΓΤΣΗΚ
Ζ
ΑΥΑΪΑ

Κ.
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
Τ, ''ΚΗΒΩΣΟ
ΣΖς ΑΓΑΠΖ''
- ΜΑΗΕΩΝΟ &
ΜΗΑΟΤΛΖ

Α/ΘΜΗ
Α
11

2,965

ΟΛΟΖΜΔΡΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΑΡΑΒΑΛΗΟΤ

Μποσμποσλίνα
ς 12, Αίγιο ΜΟΤΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΓΣΝΣΟ43ΒΒ

07:25:00

ΚΡΤΣΑΛΛΟΒ
ΡΤΖ ΑΡΑΒΑΛΗ

Β/ΘΜΗ
Α
6

3

Κ.
ΠΑΛΑΗΟΛΟΓΟ
Τ, ''ΚΗΒΩΣΟ
ΣΖς ΑΓΑΠΖ''
- ΜΑΗΕΩΝΟ &
ΜΗΑΟΤΛΖ

Μποσμποσλίνα
ς 12, Αίγιο ΜΟΤΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΓΣΝΣΟ43ΑΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

ΜΟΤΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΩΝ
(ΜΟΤΗΚΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΟΤΗΚΟ
ΛΤΚΔΗΟ)
ΜΟΤΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΩΝ
(ΜΟΤΗΚΟ
ΓΤΜΝΑΗΟ ΜΟΤΗΚΟ
ΛΤΚΔΗΟ)
3ο ΔΗΓΗΚΟ
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ - 3ο
ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ
3ο ΔΗΓΗΚΟ
ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ - 3ο
ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

Β/ΘΜΗ
Α
5

ΖΜΔΡΖΗΟ
ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ
ΓΔΜΔΝΗΚΑ
ΑΥΑΪΑ

ΠΟΡΣΔ ΑΡΛΑ

07:40:00

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

1

15:00:00

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

2

08:00:00

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

2

13:15:00
1
07:50:00
1
13:15:00
2
08:00:00
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Α/ΘΜΗ
Α
12

ΓΣΓ227Β

13

ΓΣΜΠ138Α

14

ΓΣΜΠ138Β

Β/ΘΜ
ΗΑ

Β/ΘΜ
ΗΑ
Α/ΘΜΗ
Α

15

ΓΣΠ81ΑΑ
Α/ΘΜΗ
Α

16

ΓΣΠ81ΒΒ
Α/ΘΜΗ
Α
17

ΓΣΜΠ132Α
Α/ΘΜΗ
Α
18

ΓΣΜΠ132Β
Β/ΘΜΗ
Α
19

ΓΣΠ519Α

ΠΟΡΣΔ ΑΡΛΑ
ΜΤΚΖΝΩΝ 93
ΘΔΟΣΟΚΟΠΟ
ΤΛΟΤ &
ΔΠΗΦΑΝΔΗΟΤ
ΜΤΚΖΝΩΝ 93
ΘΔΟΣΟΚΟΠΟ
ΤΛΟΤ &
ΔΠΗΦΑΝΔΗΟΤ
ΑΡΣΔΜΗΗΟΤ
Α5 ΘΔΟΦΡΑΣΟ
Τ 144 ΣΔΝΣΟΡΟ
20 16ο Γ
ΠΑΣΡΑ - 48ο
Γ ΠΑΣΡΑ
ΑΡΣΔΜΗΗΟΤ
Α5 ΘΔΟΦΡΑΣΟ
Τ 144 ΣΔΝΣΟΡΟ
20 16ο Γ
ΠΑΣΡΑ - 48ο
Γ ΠΑΣΡΑ
ΑΡΔΘΑ ΚΑΣΩ
ΤΥΑΗΝΑ ΑΘΩ ΚΛΔΗΟΤ ΣΑΗΝΑΡΟΤ &
ΜΤΚΖΝΩΝ ΗΠΠΟΛΤΣΖ 8
ΑΡΔΘΑ ΚΑΣΩ
ΤΥΑΗΝΑ ΑΘΩ ΚΛΔΗΟΤ ΣΑΗΝΑΡΟΤ &
ΜΤΚΖΝΩΝ ΗΠΠΟΛΤΣΖ 8
ΠΔΤΚΑΚΗ ΚΑΣΩ ΓΑΦΝΖ
- ΛΤΓΗΑ ΝΑΤΠΑΚΣΟ
)Ανταπόκριση
με τακτικό)

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ
ΑΡΛΑ

ΓΤΣΗΚ
Ζ
ΑΥΑΪΑ

2

19,150

19,15
0

25,45

6,1
1

31,56

1
0
0

3.155,80

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

25,45

2,762

2,762

9,96

2,3
9

12,35

1
0
0

1.235,04

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

9,96

2,914

2,914

10,10

2,4
2

12,52

1
0
0

1.252,40

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

10,10

14,69

3,5
3

18,22

1
0
0

1.821,56

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

14,69

14,48

3,4
8

17,96

1
0
0

1.795,52

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

14,48

13:01:00
ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ
Ο ΓΤΜΝΑΗΟ
ΛΤΚΔΗΟ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

ΔΝΗΑΗΟ ΔΗΓΗΚΟ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ
Ο ΓΤΜΝΑΗΟ
ΛΤΚΔΗΟ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

48ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

2
08:00:00

2
13:20:00

3

07:50:00

48ο ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

7,769

3

13:15:00
1ο ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

7,769

4

7,546

7,546

8,698

8,698

15,57

3,7
4

19,31

1
0
0

1.930,68

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

15,57

9,100

9,100

15,95

3,8
3

19,78

1
0
0

1.977,80

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

15,95

18,52

4,4
4

22,96

1
0
0

2.296,48

Ο
ΥΗ

ΓΥ
ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ

18,52

08:05:00
1ο ΔΗΓΗΚΟ
ΓΖΜΟΣΗΚΟ
ΥΟΛΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

4

13:01:00
5ο ΔΠΔΡΗΝΟ
ΔΠΑΓΓΔΛΜΑΣΗΚ
Ο ΛΤΚΔΗΟ
ΠΑΣΡΑ

ΠΑΣΡΔ
ΩΝ

3
15:45:00

11,825

11,82
5

ΣΥΝΟΛΑ:

42.657,24
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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Β
ΤΠΟΓΔΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ
Α/
Α

Κωδικόσ
Δρομολογίου

Προςφερόμενη
χωρητικότητα
μζςων βάςει
αδειϊν
κυκλοφορίασ

Ημερήςιο
κόςτοσ
δρομολογίου
βάςει
προχπολογιςμ
οφ χωρίσ ΦΠΑ

Ποςοςτό
ζκπτωςησ
αριθμητικά
(ςε ακζραιεσ τιμζσ
)

Ποςοςτό ζκπτωςησ
ολογράφωσ
(ςε ακζραιεσ τιμζσ )

Προςφερόμ
ενο
ημερήςιο
κόςτοσ μετά
την ζκπτωςη
(προ Φ.Π.Α)

Προςφερόμενο
ημερήςιο κόςτοσ
μετά την
ζκπτωςη (με
Φ.Π.Α)

Κόςτοσ δρομολογίου
ςτο ςφνολο τησ
διάρκειασ τησ
ςφμβαςησ
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Ακολοφκωσ, ο Αντιπρόεδροσ ζδωςε το λόγο ςτουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ και μζλθ τθσ
Οικονομικισ Επιτροπισ, κα Βοφλγαρθ-Πολονφφθ Αμαλία και κ. Κωςτακόπουλο Χριςτο και τουσ
ηιτθςε να εκφωνιςουν 6 αρικμοφσ από κατάςταςθ με τουσ υπαλλιλουσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.
που πλθροφν όλεσ τισ νόμιμεσ προχποκζςεισ ςυμμετοχισ ςτο εν λόγω ςυλλογικό όργανο, τθσ οποίασ
δεν γνϊριηαν τθν αντιςτοιχία ονομάτων και αρικμϊν, προκειμζνου να προκφψουν τα τρία τακτικά
μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ με τουσ
αναπλθρωματικοφσ τουσ.

Κατόπιν των παραπάνω τα μζλθ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τθσ εν
λόγω πρόςκλθςθσ ζχουν ωσ εξισ:

Σακτικά μέλη
1.

Αδαμοποφλου Αγγελικι, ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Πρόεδροσ
2.

Χωρζμθ Κωνςταντίνα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Φουρλάνθ Γεωργία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Χαραλαμποποφλου Αρετι, ΣΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε.

Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Παπακαναςίου Βαςίλειοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

πακι Αςιμω, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η Οικονομικι Επιτροπι αφοφ άκουςε τον Αντιπρόεδρο και τουσ λοιποφσ ομιλθτζσ που ανζπτυξαν τισ
απόψεισ τουσ επί ανωτζρω, κατόπιν διαλογικισ ςυηιτθςθσ και λαμβάνοντασ υπόψθ:
 Σισ διατάξεισ των άρκρων 156, 175, 176, 177, 184 & 225 του ν. 3852/2010 (ΦΕΚ.87Α’/7.6.2010)
«Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ – Πρόγραμμα
Καλλικράτθσ» περί φςταςθσ και υγκρότθςθσ Περιφερειϊν, όπωσ τροποποιικθκαν με το άρκρο 5
του ν.4071/2012 «Ρυκμίςεισ για τθν τοπικι ανάπτυξθ, τθν αυτοδιοίκθςθ και τθν αποκεντρωμζνθ
διοίκθςθ, Ενςωμάτωςθ οδθγίασ 2009/50/ΕΚ».
 Σισ υπ’ αρικμ. 88897/18-05-2018 (ΦΕΚ 2070/Β’/07-06-2018) και 165633/8-8-2017 (ΦΕΚ
2953/Β’/29-8-2017) αποφάςεισ του υντονιςτι Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου περί τροποποίθςθσ – ςυμπλιρωςθσ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ, με τισ οποίεσ τροποποιείται – ςυμπλθρϊνεται θ υπ’ αρ. 248595/27-
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12/2016 Απόφαςθ του Γενικοφ Γραμματζα Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Πελοποννιςου, Δυτικισ
Ελλάδασ και Ιονίου «Σροποποίθςθ του Οργανιςμοφ Εςωτερικισ Τπθρεςίασ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ» (ΦΕΚ 4309/Β’/30-12-2016).
 Σο άρκρο 26 του ν. 4024/2011 9 ΦΕΚ 226/Α’/27-10-2011 «υνταξιοδοτικζσ ρυκμίςεισ, ενιαίο
μιςκολόγιο – βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία και άλλεσ διατάξεισ, εφαρμογισ του μεςοπρόκεςμου
πλαιςίου δθμοςιονομικισ ςτρατθγικισ 2012-2015».
 Σθν υπ’ αρικμ. ΔΙΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21526/4-11-2011 εγκφκλιο του Τπουργείου Διοικθτικισ
Μεταρρφκμιςθσ και Ηλεκτρονικισ Διακυβζρνθςθσ.
 Σθν αρικμ. 82/2011 απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ
ςχετικά με τθν ζγκριςθ του κανονιςμοφ λειτουργίασ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. οικ. 217911/3717/01-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ
(ΦΕΚ 715/τ.ΤΟΔΔ/07.09.2020) Περί «Οριςμοφ Αντιπεριφερειαρχϊν τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 274705/3714/19.09.2019 (ΑΔΑ:6ΛΩΔ7Λ6-ΔΓ) Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ
Ελλάδασ περί «Οριςμοφ Προζδρου και μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ
Ελλάδασ».
 Σθν υπ’ αρικμ. 143/2019 (ΑΔΑ:ΨΣΙΤ7Λ6-Θ3Τ) Απόφαςθ του Περιφερειακοφ υμβουλίου αναφορικά
με τθν εκλογι τακτικϊν και αναπλθρωματικϊν μελϊν τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
 Σθν υπ’ αρικμ. 2064/2019 (ΑΔΑ:63497Λ6-3ΩΟ) Απόφαςθ τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ ςχετικά με τθν εκλογι Αντιπροζδρου τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ. 249252/4252/29-09-2020 Απόφαςθ του Περιφερειάρχθ Δυτικισ Ελλάδασ (ΦΕΚ
4372/τ.Β’/05.10.2020) Περί «Μεταβίβαςθσ άςκθςθσ αρμοδιοτιτων ςτουσ Αντιπεριφερειάρχεσ και ςε
εκλεγμζνουσ Περιφερειακοφσ υμβοφλουσ τθσ Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ», όπωσ ιςχφει.
 Σθν υπ’ αρικμ. πρωτ.: 50081/3169/24-02-2021 ειςιγθςθ τθσ Διεφκυνςθσ Οικονομικοφ Δθμοςιονομικοφ Ελζγχου τθσ Π.Δ.Ε. – Σμιμα Προμθκειϊν.
ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΙΖΕΙ
Α) Εγκρίνει τθν κατάρτιςθ των όρων διενζργειασ τθσ 5θσ Πρόςκλθςθσ Τποβολισ Οικονομικϊν
Προςφορϊν ςτα πλαίςια του Δυναμικοφ υςτιματοσ Αγορϊν του άρκρου 33 του Ν.4412/2016,
τετραετοφσ διάρκειασ, για τθν ανάκεςθ υπθρεςιϊν μεταφοράσ μακθτϊν Πρωτοβάκμιασ και
Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ χωρικισ αρμοδιότθτασ τθσ Περιφερειακισ Ενότθτασ Αχαΐασ τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ για το ςχολικό ζτοσ 2020-2021, ςυνολικοφ προχπολογιςμοφ μζχρι του
ποςοφ των 42.657,24€ ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Π.Α. (ςυμπεριλαμβανομζνων των δικαιωμάτων
προαίρεςθσ για αναπροςαρμογι του τιμιματοσ λόγω αλλαγισ τθσ τιμισ καυςίμου ζωσ 2%,) και με
κριτιριο τθ χαμθλότερθ τιμι ανά δρομολόγιο.
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Β) Εγκρίνει το επιςυναπτόμενο τεφχοσ, ιτοι τθν 5θ Πρόςκλθςθ, όπωσ αναλυτικά περιγράφεται ςτο
ειςθγθτικό μζροσ τθσ παροφςασ.
Γ) υγκροτεί τθν Επιτροπι Αξιολόγθςθσ των οικονομικϊν προςφορϊν τθσ εν λόγω πρόςκλθςθσ, κατόπιν
κλιρωςθσ μεταξφ των υπαλλιλων οι οποίοι διακζτουν τα τυπικά προςόντα, ςφμφωνα με το άρκρο 26
του ν.4024/2011, ωσ εξισ:

Σακτικά μέλη
1.

Αδαμοποφλου Αγγελικι, ΔΕ Διοικθτικϊν-Γραμματζων, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ

Πρόεδροσ
2.

Χωρζμθ Κωνςταντίνα, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

Φουρλάνθ Γεωργία, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Αναπληρωματικά μέλη
1.

Χαραλαμποποφλου Αρετι, ΣΕ Διοίκθςθσ Μονάδων Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε.

Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε., ωσ Αναπλθρϊτρια Πρόεδροσ
2.

Παπακαναςίου Βαςίλειοσ, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

3.

πακι Αςιμω, ΠΕ Γεωτεχνικϊν, υπάλλθλοσ τθσ Π.Ε. Αχαΐασ τθσ Π.Δ.Ε.

Η ανωτζρω δαπάνθ για το υπόλοιπο το ςχολικοφ ζτουσ 2020-2021 κα βαρφνει τον προχπολογιςμό τθσ
Περιφζρειασ Δυτικισ Ελλάδασ οικονομικοφ ζτουσ 2021 για το ποςό των 42.657,24€ και τον ΚΑΕ:
02.01.191.0821.01.1235. Για τον ςκοπό αυτό ζχουν εκδοκεί οι αρικμ. 983/2021 (ΑΔΑ.: ΨΑΚ7Λ6-Η2Ψ)
και 984/2021 (ΑΔΑ.: ΨΓΤΙ7-ΠΗΡ) αποφάςεισ ανάλθψθσ υποχρζωςθσ .

Σο παρόν πρακτικό αφοφ ςυντάχκθκε, διαβάςτθκε και βεβαιϊκθκε, υπογράφεται ωσ ακολοφκωσ.
Ο ΑΝΣΙΠΡΟΕΔΡΟ

ΛΑΜΠΡΟ ΔΗΜΗΣΡΟΓΙΑΝΝΗ
ΣΑ ΜΕΛΗ
Ακριβζσ απόςπαςμα από τα πρακτικά ςυνεδριάςεων τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ τθσ Περιφζρειασ
Δυτικισ Ελλάδασ.
Η Γραμματζασ
Καρακωνςταντι Μαρία-Ηλίηα

